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Bliv sponsor for Glostrup Bio
Glostrup Bio er et førende kulturelt samlingssted i Glostrup, og en stor succes med mere end 25.000 gæster årligt. Det er også et sted, hvor byens og
egnens borgere har mulighed for at være aktive i deres fritid og at yde en
nyttig indsats til gavn for byen og egnen.
Men skal Glostrup Bio klare sig i konkurrencen med omkringliggende biografer, kræver det løbende vedligeholdelse og modernisering. Vi har en stor
biografsal med moderne digitalt biografudstyr, og i salen er der en stor scene og det nødvendige udstyr til koncerter, foredrag, konferencer og lignende
på et professionelt plan.
I Sofarækken har vi mange visioner og ønsker om nye udviklingsprojekter.
Men lige nu og her har vi brug for en ny foyer og udskiftning af stolene i biografsalen. I den nuværende foyer er der ofte trængsel ved billetsalget. En ny
og større foyer vil bedre kunne rumme husets mange gæster, og der vil kunne afvikles mindre, kulturelle arrangementer (intimkoncerter, events, foredrag, mv.). Endvidere vil nyt udstyr gøre billet- og cafésalget både hurtigere,
nemmere og mindre arbejdskrævende.
I biograf- og koncertsalen er der akut behov for udskiftning af stolene til nye
og mere komfortable. De nuværende stole er meget slidte. De blev købt
brugte i 2012, og det er ikke muligt at reparere mere på dem.
Alt i alt er der tale om to store projekter til en samlet udgift på mindst 1,2
millioner kr. At klare denne udgift her og nu, samtidig med nødvendig vedligeholdelse og udskiftning af dyrt filmudstyr, er ikke muligt med Sofarækkens
økonomi alene. Det er derfor nødvendigt med tilførsel af midler ud over Sofarækkens egen opsparing.
Det er mit håb, at mange af byens firmaer, institutioner,
og også gerne enkeltpersoner, har lyst til at sponsorere
en nødvendig udskiftning af biografstolene og fornyelse
af foyeren, og dermed bidrage til, at Glostrup Bio fortsat
kan være et attraktivt kulturelt samlingssted i Glostrup.

Arne Christensen (formand for Sofarækken)

Fra foyer til Biografcafé
2018

I 2018 blev de gamle toiletter 2019
fra byggeåret 1947 lukket af,
og der blev indrettet nye i de
gamle vaske- og tørrekældre,
der vender ud mod bagsiden
af biografen. Det var de sidste
rum i det gamle hus, der ikke
var fuldt udnyttet.
Toiletterne fik indgang fra
nedre foyer.

De gamle toiletter og det lille køkken ved siden af billetsalget fjernes nu,
hvorved der kan skabes en meget større, lysere og mere hensigtsmæssig
foyer. Dette arbejde bliver gennemført i løbet af 2019.
Billetsalget og kiosken flyttes, og der bliver mulighed for selvbetjening af kioskvarer. Kiosken vil kunne aflåses med et gitter, så alternativt brug af foyeren kan finde sted. Man kan forestille sig en lille, mobil scene, der hurtigt kan
stilles frem til mindre arrangementer.
De blændede vinduer mod øst frilægges igen, og der bliver indgang fra alle
tre døre mod forpladsen.
Vi håber, at den gamle foyer får nyt liv som Glostrup Biografcafé.

Nye og mere komfortable biografstole
Vi har godt 250 stole, og de var
meget flotte - da de var nye. Vi
købte dem brugte i 2012, og de
har såmænd gjort det godt. Nu
er de slidte og løse i betrækket.
Og de kan ikke repareres.
En ny, mere komfortabel stol
betrukket med uldstof koster
2.500 kr. inkl. montering.

Hvad kan du bidrage med?
Det enkle svar er opbakning. Det har vi allerede fra de mange,
der er medlemmer af vores foreninger eller kommer til vores
film og koncerter. Det nye er, at vi nu også beder om opbakning i form af en økonomisk håndsrækning.
Ud over selve ombygningen af foyeren (med nedrivning af
gamle toiletter og et lille køkken, opsætning af nye bærende
elementer, ny gulvbelægning, etc.) skal der anskaffes en hel
del nyt udstyr og inventar til den kommende biografcafé. Det
drejer sig blandt andet om en ny salgsdisk, en mere professionel kaffemaskine (- som husets gæster selv kan betjene), en
ny popkornmaskine, digitale plakatsøjler, en stor fladskærm,
forskelligt audiovisuelt udstyr samt nye caféstole og -borde.
Du eller dit firma kan bidrage med et beløb hertil – stort eller
lille! Det kan være et beløb givet uden betingelser, eller det
kan være øremærket til en bestemt anskaffelse. Vi vil, hvis det
ønskes, synliggøre, hvem der har ydet bidraget og evt. indgå
en reklameaftale. Den samme mulighed for synliggørelse og
reklameaftale vil der være ved ydelsen af bidrag til udskiftningen af stolene i biografsalen. Vi anskaffer nye komfortable
kvalitetsstole, der vil gøre en af de bedste biografsale i Københavnsregionen endnu mere attraktiv.
En stol forventes at komme til at koste 2.500 kr. inkl. montering. Du kan yde et bidrag – stort eller lille - til stoleudskiftningen uden betingelser. Men det kunne måske også være attraktivt for firmaer eller enkeltpersoner at ”købe” en eller flere stole mod til gengæld at få et lille skilt bag på stolen med
giverens navn påført.

Indbetaling kan ske på følgende måde:

kontant i Glostrup Bio

ved overførsel til konto 5326 0254264

med MobilePay til 812827

Baggrundsviden
Hvordan bliver Glostrup Bio drevet?
Glostrup Bio har eksisteret på adressen Bryggergårdsvej 2 siden 1947. Den
oprindeligt privatejede biograf blev i 1982 overtaget af Glostrup Kommune.
2008 overdrog Glostrup Kommune driften af biografen til biografforeningen
Sofarækken.
Sofarækken har en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af kommunalbestyrelsen. Ledelsen er på 6 medlemmer, og der er en ansat biografleder. De ulønnede aktive er inddelt i 10 arbejdsgrupper med hver sin gruppeleder.
De mere end 25.000 gæster, der årligt besøger biografen, er fordelt på film,
koncerter og andre kulturelle arrangementer. Glostrup Bio er hjemsted for
foreningerne Glostrup Filmklub for Børn og Unge, filmklubben BogartBio og
Foreningen Glostrup Kulturhus. De har alle egne bestyrelser og ledelser.
Afgørende for Glostrup Bios succes er ikke mindst en stor biografforening
med over 600 medlemmer, hvoraf ca. 85 er ulønnede aktive, der klarer opgaverne i forbindelse med billetsalg, filmfremvisning, reklame, småreparationer, afvikling af arrangementer, etc.
Glostrup Kommune giver et tilskud til driften og står for den ydre vedligeholdelse af bygningen, der fortsat ejes af kommunen. Driften af Glostrup Bio
som biograf og koncertsted er imidlertid Sofarækkens eget ansvar. Foreningen klarer alle opgaver i forbindelse med driften – herunder den indvendige
bygningsvedligeholdelse samt udskiftning af inventar og udstyr.

Baggrundsviden
Glostrup Bio som biograf
Glostrup Bio er en premierebiograf. Eftersom der kun er én sal, bliver filmene nøje udvalgt efter det, der efterspørges lokalt. Hver aften er der en eller
to film for voksne og - især i weekenden - er der film for børnene. Der er
altid fokus på at vise gode film for børn og unge. Glostrup Bio tilbyder forskellige pakkeordninger med rabat, f.eks. til personaleforeninger, særforestillinger, børnefødselsdage og lignende. Ti søndage i sæsonen viser biografen operaforestillinger, der er transmitteret fra Metropolitan Opera i New
York.
Glostrup Bio har i Samarbejde med Glostrup Kulturhus særlige tilbud til
dem, der foretrækker at se film om dagen. SeniorBio er især et tilbud til seniorer, og BabyBio er et tilbud til mødre eller fædre - med babyer. Desuden
stilles salen til rådighed for kommunens skoler til udvalgte film.
Fra tid til anden arrangeres der events omkring aktuelle film. Det kan være
møde med instruktører eller skuespillere, eller der kan være gjort noget
særligt ud af en forpremiere eller en premiere.
Der er indledt et samarbejde med institutioner og foreninger i Glostrup
Kommune, hvilket forventes at resultere i temaaftener, f.eks. omkring emnet filmatiserede bøger. Sådanne områder forventes udbygget mere og mere, således at filmkulturen får et bredere udtryk.
Glostrup Bio er hjemsted for to selvstændige filmklubber: Filmklubben for
Børn og Unge og BogartBio, der begge viser film for medlemmer.

Baggrundsviden
Glostrup Bio som koncerthus
De tekniske faciliteter kombineret med en stor scene og komfortable siddepladser gør, at det er muligt at benytte salen til andet end at vise film.
Biografen er hjemsted for Foreningen Glostrup Kulturhus, der arrangerer
koncerter både i Glostrup Bio og f.eks. i sognets kirker.
Salen er velegnet til foredrag samt salgs- og orienteringsmøder for firmaer
og institutioner. Hele biografen kan lejes i dagtimerne på timebasis eller
dagsbasis - med eller uden teknisk assistance.
Der tilbydes udstyr til præsentationer på det store lærred og forskellige typer mikrofoner med videre, ligesom biografen er behjælpelig med såvel teknik som eventuel forplejning.
Med henblik på at afvikle koncerter og anden brug af scenen er der i 2019
anskaffet nyt udstyr til styring af lyd- og lyseffekter. Dermed opleves koncertstedet som professionelt både af publikum og de optrædende.
Ud over de koncerter, der arrangeres af Glostrup Kulturhus. benyttes salen
fra tid til anden af Glostrup Musikskole og Glostrup Byorkester. Der er et
godt samarbejde med flere foreninger og institutioner i Glostrup.
Med udvidelsen af foyeren i 2019 bliver der bedre mulighed for intimkoncerter i selve foyeren. Desuden vil der være mulighed for et lettere traktement - f.eks. i forbindelse med besøg af virksomheder eller institutioner.

