Pressemeddelelse udsendt af FAFID (Foreningen af filmudlejere i Danmark) og DB
(Brancheforeningen Danske Biografer)

De danske filmudlejere og biograferne underskriver ny
aftale om spillefilmenes holdback
D.d. blev en ny aftale vedrørende spillefilmenes holdback (d.v.s. perioden mellem en
spillefilms biografpremiere til udsendelse på øvrige platforme, f.eks. DVD, VOD og TV)
underskrevet af Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID) og Brancheforeningen Danske
Biografer (DB).
Aftalen imødekommer
udenlandske spillefilm.

PROFs (Producentforeningen)

ønskede ligestilling

af danske og

Aftalen har til formål at sikre ro på filmmarkedet, og samtidig sikre alle platformes muligheder
for omsætningsstigninger.
Både FAFID og DB anser det af allerstørste vigtighed, at alle platforme trives, og sikrer dermed
publikums adgang til den store spillefilmsoplevelse - om det er i biograferne, på TV eller på
internettet.
Aftalen bliver indgået på et tidspunkt hvor danskerne vælter i biograferne for at se bl.a.
”TRANSFORMERS – DARK SIDE OF THE MOON”, ”PIRATES OF THE CARIBBEAN; I UKENDT
FARVAND”, ”KUNG FU PANDA 2”, ”ORLA FRØSNAPPER”, ”BAD TEACHER” og hvor forsalget til
den afsluttende filmatisering af J.K. Rowlings bøger om Harry Potter; ”HARRY POTTER OG
DØDSREALIERNE – 2. DEL”, slår alle rekorder.
”Brancheforeningen Danske Biografer hilser en aftale velkommen, som maner til ro på det
danske filmmarked en rum tid frem, til glæde for de danske filmudlejere, producenter,
biografer, og ikke mindst publikum, som dermed bliver sikret den fantastiske
spillefilmsoplevelse på det store lærred.” udtaler Kim Pedersen, Formand, Brancheforeningen
Danske Biografer.
“FAFID er meget glad for den nye aftale der, dels sikre at danske og udenlandske spillefilm nu
sidestilles, når det gælder holdback og i særdeleshed indeholder en mulighed for fleksibilitet i
forholdet perioden mellem filmenes biograf- og DVD-premiere.” udtaler Michael Fleischer,
Formand, Foreningen af Filmudlejere i Danmark.
København, den 6. juli 2011
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