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Nyhetsbrev från Biografcentralen juni 2012 om barnfilm, digitalisering, kvalitetsfilm, biografutbyte med
Storbritannien och hjälp med att visa filmer utan distribution som offentliga/öppna!

Dags för kvalitetsfilm!
Till hösten sker den fulldigitalisering som innebär slutet för
distribution och visning av 35 mm kopior. När fler och fler
biografer lyckats både finansiera och installera sin 2K projektor
finns möjlighet att se över sitt filmutbud, och dra nytta av de
möjligheter som erbjuds. Det mest uppenbara är tillgången på
fler premiärfilmer och en flexiblare sättning, men även
möjligheten att börja erbjuda er publik ett alternativt utbud med
t ex mer kvalitetsfilm underlättas.
Biografcentralen har flera spännande projekt på gång och
öppnar upp vårt nybildade nätverk för biografer som har
intresse för och en intention att visa dokumentärfilm, kortfilm,
independentfilm, icke-engelskspråkig film etc, dvs filmer som
går utanför gängse mainstream-utbud. Läs mer om våra
tjänster för att bredda utbudet på din biograf genom t ex hjälp
med att ordna offentliga visningar av filmer som inte har svensk
distribution och upptäck några av höstens fina europeiska
barnfilmer!

Visa lokala filmer

Filmavtalet och
Filmägarnas kontrollbyrå
sätter krav när det gäller att
visa en film offentligt (dvs
marknadsföra filmen till
allmänheten och ta inträde),
vilket idag inte är möjligt
om filmen som ska visas
inte har svensk distribution.
Exempel är en lokalt
producerad dokumentärfilm

Barnfilm

Det görs många bra
barnfilmer av hög kvalité på
andra ställen än i USA men
det är sällan de når svenska

Facebook

Tipsa en vän om oss

Lediga jobb

Utforska nya vidder?
Just nu finns många
spännande och
intressanta tjänster att
söka. Personal sökes bl a
av Bio Rio i Stockholm,
GIFF i Göteborg, SFI i
Stockholm, Filmpool Nord
i Luleå. Från väst till norr
helt enkelt och länkar
hittar du på vår sida med
Lediga jobb!

Internationellt

Biografcentralen har
beviljats 375 000 SEK för
ett utbyte med
Storbritannien för
personal på svenska
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eller egen import.
Biografcentralen vill hjälpa
biografer att bredda utbudet
och registrerar filmen i
Bioguiden som både göra
filmen sökbar och
redovisningsbar.
Läs mer här!

Filmdagar

I augusti erbjuds två
tillfällen att se mycket film
och umgås med
branschkollegor. Folkets Hus
och Parkers Filmdagar
arrangeras i Trollhättan 9-
12 augusti med seminarier
kring mobila 2K-projektorer,
digitalisering och
publikarbete. Sista
anmälningsdag är 20 juni.
SFI och filmdistributörer
bjuder in till Malmö
Filmdagar med exklusiva
förhandsvisningar 27-30
augusti för biografägare.
Ansökan efter ackreditering
senast midsommar/8
augusti. 

biografer. Ta möjligheten att
visa riktigt bra nordisk och
europeisk barnfilm på er
biograf i höst genom att
kolla in Folkets Bio´s utbud
och arrangera visningar
under höstlov eller som
matinéer. Biografcentralen
erbjuder också fyra
barnfilmer via nytt
samarbete med BUFF
Filmfestival som du kan läsa
mer om här! 

Finansiering

Vargen kommer i oktober!
När SF Bio fulldigitaliserar
så slutar merparten av
distributörerna med att ta
fram 35 mm kopior.
Behöver din biograf tips för
att lösa sista bitarna i er
finansiering hoppas vi vår
hemsida kan bidra. Har ni
undersökt Leader och
Länsstyrelsen? Läs mer här!

kvalitetsfilmsbiografer och
filmfestivaler. Utbytet ger
15 personer möjlighet att
jobbskugga sina
motsvarigheter på
brittiska verksamheter
under en period av 2-8
veckor och där stärka sina
kunskaper och färdigheter
inom exempelvis
filmsättning, publikarbete,
marknadsföring,
affärsmodeller och/eller
strategisk utveckling. I
samverkan med
Independent Cinema
Office (ICO). Läs mer här!

Biografblogg

Vår verksamhetsledare
skriver och tycker om
aktuella händelser i
biografbranschen, läs bl a
"Vargen kommer i
oktober" och "SVOD
raketökar i USA och
Sverige".

Kontakt:
Jens Lanestrand, verksamhetsledare Biografcentralen

08-515 140 30 samt 0761-99 33 80
jens.lanestrand@biografcentralen.se

Vårt Nyhetsbrev skickas ut fyra gånger per år till över 1 000
mottagare inom biograf- och visningsbranschen. Mer kontinuerligt
skickar vi ut information och nyheter till biografer i vårt nätverk. Är
din biograf intresserad av att gå med? Läs mer på vår hemsida!

Önskar du ej fler utskick från oss? Du avregisterar dig enkelt
nedan.

http://www.biografcentralen.se/?page_id=1061
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http://www.sfi.se/filmdagarna
http://www.folketsbio.se/filmer/barnfilm
http://www.biografcentralen.se/?page_id=1078
http://www.biografcentralen.se/?page_id=554
http://www.biografcentralen.se/?page_id=1165
http://jenslanestrand.wordpress.com/2012/04/17/vargen-kommer-i-oktober/
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