Verdens 10 bedste biografer
Verdens 10 bedste biografer iflg. CNN.
Biografer, rundt om i verden, kan være lige så dragende og fantastiske som de film de viser.
De bedste biografer vil altid gøre en god film bedre.
Du kan se din egen fødsel for tredje gang i hjemmebiografen, men hvis du smutter ind i et
blødt sæde med popcorn i skødet og et lydsystem, der føles som lyden kanaliseres direkte ind i
hjernen, vil du bagefter føle dig som født på ny.
For den globale jet-set film junkie, er nedenstående nogle biografer, som gør en stor
filmoplevelse endnu større.
1. Cine Thisio, Athen, Grækenland
Filmmagi så tæt på Olympen, som overhovedet muligt.
Athen er hjemsted for flere udendørs biografer, der er
åbne om sommeren, men ingen giver så majestætiske
en visning som Cine Thisio.
Fra din plads i Cine Thisio kan du ikke alene se den
seneste blockbuster, men også Akropolis og Parthenon.
Det bedste view er om natten.
Cine Thisio er den ældste udendørs biograf i Athen,
bygget i 1935, og er normalt åben fra april til oktober.
Cine Thisio viser både helt nye film og klassiske ældre film.
Apostolou Pavlou 7, Thission, Athens 11851, Grækenland +30 210 342 0864
Hjemmeside: www.cine-thisio.gr
2. Alamo Drafthouse Cinema, Texas, United States
Du skal ikke bekymre dig, du behøver ikke at klæde dig
som en hipster wrestler til alle Alamos arrangementer.
Alamo Drafthouse startede i Austin, Texas, og er værter
for
en
lang
række
arrangementer,
herunder
filmfestivaler, citat-alongs og aftener, hvor eksperter
sønderflænger Michael Bays popcorn-blockbusters.
Men hvad der gør Alamo virkelig cool, er biografens
generelle politik: ingen børn under seks år, ingen snak
under forestillingen, en meget streng 0-mobiltlf.-regel
og ingen reklamer inden filmen . Dette er en biograf oplevelse som den skal være: du betaler
kun for det du ønsker at se, nul irritationsmomenter og god mad og øl bliver serveret direkte
til din plads.
1120 S Lamar Blvd, Austin, Texas 78704, USA. +1 512 476 1320
Hjemmeside: www.drafthouse.com
3. Raj Mandir Theatre, Jaipur, Indien
Med plads til 1200 tilskuere, er dette landets stolthed.
Kom til den ultimative Bollywood oplevelse: nationalsang
inden filmen, et udvalg af dyre og billige pladser, en tre
timer lange Hindi film, som afbrydes midt i forestillingen
af en pause og klap med de lokale, hver gang helten
dukker op på lærredet. Med sit lyserøde Art Decoinspirerede ydre, som består af bølger og asymmetriske
former, er Raj Mandir Theatre et symbol på Jaipur, en
smuk
by,
grundlagt
i
det
18.
århundrede.
Biografen åbnede i 1976, 1200 pladser som sædvanligvis er fyldt til sidste plads. Med
billetpriser omkring RS100 (dkr. 12,-), vil dette ikke blive din mest luksuriøse biografoplevelse,
men helt sikkert blandt de mest mindeværdige.
Ashok Nagar, Jaipur, Rajasthan, India; +91 141 260 5267

4. Kino International, Berlin, Tyskland
Der er en skønhed i de rette linjer og rette vinkler.
En reminiscens fra Den Kolde Krig, daterer Kino
International sig helt tilbage til Østtysklands socialistiske
periode. I dag kan Kino International prale af et godt
artfilm-program og er vært for premierer, festivaler og
fester.
Biografen er beliggende på Karl Marx Allee, hvor hele
boligblokke er fredet og under beskyttelse af
’Denkmalschutz’ i Berlin.
Denne status betyder, at Kino Internationals udvendige facade og interiør ikke kan ændres.
33 Karl-Marx Allee, Berlin 10178, Tyskland. +49 030 24756011
Hjemmeside: www.kino-international.com
5. 4DX, Seoul, Sydkorea
Alt det nyeste indenfor biografteknologi kan opleves i
denne biograf.
4DX promovere sig som verdens første 4-D biograf.
Biografen præsenterer film fra de store amerikanske
studier, og tager 3-D film til det næste niveau ved at
tilføje bevægelses, duft-, vind- og vandeffekter.
At sidde gennem disse morskabspark-lignende effekter i
så lang tid er muligvis ikke egnet for alle, og mennesker
med hjertesygdomme, rygsmerter, gravide kvinder og
børn under en meter høje, bliver ikke anbefalet at udsætte sig selv for denne oplevelse.
4DX har til formål at "befri" biografgængeren, ved at forbinde tilskueren med hvad der foregår
på lærredet, placere dem i skoene af hovedpersonen og føle hvad han føler.
4DX Theatre er nu en del af 14 4D biografer over hele Korea. Billetter til 4-D forevisninger
begynder ved ₩14.000 (Dkr. 73,-).
4DX CGV Theater i Gangbyeon; 10F TechnoMart, 546-4 Guui-dong, Gwangjin-gu, Seoul
1544-1122 (Kun for indenrigsopkald).
Hjemmeside: www.cgv.co.kr
6. Uplink X, Tokyo, Japan
Kun i Japan kan småt med plads sælges som et plus.
Uplink X kalder sig den mindste biograf i Japan, med 40
pladser. Det specielle ved biografen er dens "sociale
siddepladser" - 10 forskellige typer af stole, som frit kan
flyttes rundt i rummet, hvilket gør filmoplevelsen mere
interaktiv og social.
2F, 37-18 Udagawa-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0042,
Japan. +81 3 3485 6821
Hjemmeside: www.uplink.co.jp
7. Prasads, Hyderabad, Indien
Et multiplex kan blive ekstra interessant, hvis det
tilbyder biografgængerne noget nyt. Man kan måske
forveksle Prasads med blot endnu et underholdningskompleks i Hyderabad - men prøv lige og tjek størrelsen
på biograflærredet, det er det største IMAX 3-D lærred i
verden. Lærredet måler 21,9 m x 28 m., og blev bygget
i 2003. Biografen modtager mere end 1500 telefonopkald om dagen fra billetbestillingsivrige indere.
Det er muligt Sydney har det største IMAX lærred i
verden på 29,6 m x 35,7 m., men når du tilføjer 3-D teknologi, kan man få en plads som
verdens største IMAX 3D biograf. De største succes’er i IMAX 3-D har for Prasads hidtil været
"Avatar", "The Polar Express" og "Harry Potter og Dødsregalierne – 1. del"
NTR Gardens, LIC Division P.O., Hyderabad 500063, Indien. +91 40 23448888
Hjemmeside: www.prasadz.com

8. Cine de Chef, Seoul, Sydkorea
Ikke noget skammeligt i at parrer specielle biografstole,
fremstillet i Frankrig, med den nyeste Matt Damon
thriller. Den koreanske biografkæde CGV får 2 pladser
på denne liste (4D biografen var den første) med deres
Cine de Chef biograf, hvilket giver et indtryk af luksustur til "middag og film"-konceptet. Mange andre
biografer
tilbyder
også
mad
og
drikke
til
biografgængerne, men Cine de Chef skiller sig ud med
sit fornemme fransk-italienske køkken, hvor en tidligere
Park Hyatt kok rumsterer. Efter middagen kan biografgængerne slappe af under filmen i
behagelige, luksuøse Quinette Gallay stole, specielt konstrueret til Cine de Chef. Sæderne er
fra den samme fabrik, som leverer stole til hjemmebiografen i kongepaladset i De Forenede
Arabiske Emirater. Måltid og filmen er i denne biograf ikke nogen billig fornøjelse, priserne
starter ved ₩38.000 (Dkr. 205,-) for en frokost og en film. Middagspriserne starter ved
₩60.000 (Dkr. 325,-).
B5 CGV Apgujeong, 602 Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul. +82 2 3445 0541
Hjemmeside: www.cinedechef.com
9. Secret Cinema, principielt over hele verden
Udtrykket "biograf" dækker ikke helt denne oplevelse..
Det er nødvendigt at strække begrebet ’biograf’ en
smule, idet Secret Cinema ikke har arrangementer i et
enkelt fysisk rum - placeringen er bestemt af filmen som
vises. Secret Cinema er en London-baseret gruppe, der
organiserer månedlige filmbegivenheder indhyllet i
mystik. Tilskuerne får at vide, at de ikke må afsløre
placeringen eller endda filmen som bliver vist.
Når du tilmelder dig, får du først besked på selve dagen
hvor filmen bliver vist. Inden filmen bliver vist, får du en live-action udgave af filmen opført af
skuespillere. Billetter fra Dkr. 300,+44 0207 739 6055
Hjemmeside: www.secretcinema.org
10. The Castro Theatre, San Francisco, USA
Sommetider
er
’old
school’
stadig
cool.
Udtrykket "film palads" blev opfundet for at kunne
beskrive de kunstfærdigt udformede biografer, der skød
op i første halvdel af det 20. århundrede i USA.
Castro Theatre åbnede i 1922, og er en af de sidste
rester af en svunden æra, som fortsat er i drift.
Biografens mexicanske katedral inspirerede facade
fængsler
fortsat
turister
og
biografgængere.
Med overflod af dekadence i foyeren og salen, og
gipsmotiverne på hver side af lærredet, viser Castro
simpelthen hvad nye teknologier forsøger at efterligne –
den ultimative biograf-oplevelse.
429 Castro Street, San Francisco, California 94114,
USA; +1 415 621 6120
Hjemmeside: www.castrotheatre.com

