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The Future of Cinema
I begyndelse af marts var undertegnede til et meget
afgørende
møde
i
UNIC
(Den
Europæiske
Biografsammenslutning), hvor det blev besluttet at flytte
organisationens hovedsæde fra Paris til Bruxelles og
ansætte en helt ny stab, som skal virkeliggøre UNICmedlemslandenes drømme om en mere effektiv og langt
stærkere organisation, som vil blive sat i stand til at tackle
biografernes udfordringer.
Mødet blev afholdt i en af biografkæden VUE’s nyeste
biografer i Westfield, ca. 20 minutters togtur fra London
City.
Efter
mødet
var
der
rundvisning
i
dette
pragteksemplar af en biograf.
14 state-of-the-art biografer med i alt 2.891 pladser og et
årligt tilskuerantal på over 1,5 mio., hvilket gør Vue
Westfield til den mest succesfulde engelske biograf, og det
er naturligvis ikke uden pokkers god grund.
Biografen er selvfølgelig 100% digital med 3D i 5 af salene
og udover VUE’s anerkendte signatur, adskiller denne
biograf sig på en række områder;
-

-

-

-

Der er intet billetkontor, 75% af billetterne sælges
alligevel over internettet og det publikum, som ikke
køber billetterne på de opstillede automater, køber
billetterne i slikudsalget. For at publikum ikke skal
føles sig helt fremmedgjort forefindes en meget stor
informationspult, som altid er besat af 2 personer.
Ikke alene har biografen adskillige rækker forbeholdt
VIP-kunder i hver sal, (det har efterhånden mange
biografer) denne biograf har hele 3 sale 100%
helliget til formålet, kaldet ”Scene”, hvor salene
ligger i forbindelse med et VIP-område, hvor
highscale drikke- og madvarer ligeledes kan købes
og nydes. Kun voksne (o. 21 år) har adgang til disse
biografer, hvilket også hænger sammen med en
rimelig streng spirituslovning i England, hvor
udskænkning kun må ske til personer over 21.
Efter et mislykket samarbejde med IMAX har VUE i
denne biograf udviklet deres eget koncept kaldet
VueXtreme, som angiveligt skulle overgå IMAX’ koncept hvad angår lærredsstørrelse og
lydanlæg. Lærrederne i disse biografer er på størrelse med 4 dobbeltdækker busser sat
ovenpå hinanden.
Ligeledes har biografen en masse små biografer indrettet i foyerområdet hvor trailere
kontinuerligt vises.
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Biografen har eksisteret i et år og yderligere 3 sale er
undervejs.
Vue Westfield synes at give en ny forøget oplevelse af at gå
i biografen. Det handler ikke blot om at sidde i biografens
mørke. Biograferne ligner noget bevidst teknologisk, noget
som har afsæt science fiction film. I Vue Westfield kan
fremtiden opleves. Det arkitektoniske rum ønsker at
imponere os lige så meget, som den film vi skal til at se.
Så er man i London, så læg vejen forbi VUE Westfield, som ligger placeret i et imponerende
150.000 m2 stort indkøbscenter, hvilket er Europas største. 23 millioner mennesker besøger
centret om året. Tag the Underground til Shepard’s Bush – resten giver sig selv.
Ikke uden grund kalder VUE biografen ”The Future of Cinema”.
København, den 1. april 2011
Kim Pedersen
Formand ”Danske Biografer”
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