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Biografcentralens nyhetsbrev nummer 2, med tema digitalisering och finansiering. Dessutom färskt ansökningsdatum för
Regeringens avsatta 15 miljoner att söka från SFI.

Digitalisering och finansiering
Det är nu aldrig för tidigt att installera en 2K-projektor, med det är snart försent…

Den 28 oktober 2011 fanns det 232 2K salonger varav 223 utrustade med 3D i Sverige (av totalt 819

verksamma salonger). Mer än hälften av de svenska biljettintäkterna spelas numera in i de digitala

salongerna samtidigt som antalet analoga kopior minskar i snabb takt. Branschens tipping point är helt

klart här, teknikskiftet pågår just nu och för den biograf som även i framtiden vill kunna visa all aktuell film

behövs det installeras en 2K-projektor i maskinrummet.

Kostnaden är för många biografer på mindre orter och för icke-kommersiella komplementbiografer

omöjlig att själv ta och Biografcentralen ger flera tips på extern finansiering. På vår hemsida har vi samlat

en rad exempel och visar bland annat på det stora antalet biografer som sökt och fått, ibland ganska hög,

medfinansiering från Leaders EU-medel.

Läs mer >>

Stöd att söka från SFI
SFI har två datum som är av intresse för er som går i

digitaliseringstankar.

Den 15 november är sista ansökningsdag för Stöd

till teknisk upprustning som även går till inköp och

installation av 2K-projektor.

Den 23 november är sista ansökningsdag för de 15

miljoner (av totalt 60 miljoner) som Regeringen har

avsatt till digitalisering av biografer.

Läs mer >>

Nationell upphandling
av 2K-projektor
Sista chansen delta i nationell upphandling!

Det är nu över 90 anmälda biografer till

AffärsConcept´s upphandling av 2K-projektorer, och

det finns fortfarande chans för den biograf som vill

dra nytta av att handla upp tillsammans med andra.

Absolut sista deadline är nu på fredag 4 november.

Läs mer på vår hemsida och kontakta snarast

AffärsConcept vid intresse.

Läs mer >>
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Stockholm
Filmfestival
9-20 november går Stockholm

filmfestival av stapeln. Ett

späckat program, med fokus på

celebriteter och guldkorn från

filmvärlden, har presenterats.

Biografcentralen tipsar bland

annat om förhandsvisningen av

Aki Kaurismäkis Mannen från Le

Havre, med svensk premiär på

juldagen 2011. Programmet

hittar du här:

www.stockholmfilmfestival.se/

Jobb att söka
Vi utvecklar nu vår hemsida med

bland annat en avdelning för

lediga jobb inom branschen!

Tipsa oss så tipsar vi dig.

Läs mer>>

Jens blogg
Du har väl inte missat vår

verksamhetsledares biograf-

blogg? Fakta från branschen

blandat med personliga

TriArt startar
VOD
Ibland går det undan. TriArt som

är Sveriges yngsta filmdistributör

har nu lanserat sin VOD-tjänst.

Men det är inte bara en VOD-

tjänst utan också ett nytt

filmforum, där de "plockar

russinen ur filmkakan", som de

själva uttrycker det, och erbjuder

en mängd kvalitetsfilmer för

nedladdning. Registrera dig

gratis och börja glana!

Läs mer >>

EC konferens
inställd
Arrangörerna för årets Europa

Cinemas konferens i Aten har

beslutat sig för att ställa in årets

konferens då de inte känner att

de kan garantera vare sig

deltagarnas säkerhet eller

möjligheten att genomföra ett

arrangemang i Aten som just nu

dagligen lamslås av strejker och

demonstrationer.

Läs mer >>

Vår konferens
Det är nu över 50 personer

anmälda till vår Kvalitetsfilms-

konferens i Norrköping, 8-9

november. Har du inte anmält

dig än så finns det ett fåtal

platser kvar, och sista

anmälningsdagen är på torsdag

den 3 november. Vi ser både

fram emot gäster från Cineville i

Holland samt mingel och samtal

med alla

kvalitetsfilmsintresserade gäster

och deltagare.

Till anmälan >>

Om oss
Biografcentralen är en ideell

förening som startade sin

verksamhet i juni 2011 och har

ekonomiskt stöd från Svenska

Filminstitutet. Vårt mål är att

stärka visningen av kvalitetsfilm

genom bland annat

kompetenshöjande åtgärder,

stärkt internationell samverkan

och utbyte av idéer.

Läs mer >>
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reflektioner...

Läs mer >>
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