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Biografernes store lærred, formidable lyd og gode
siddekomfort drager flere og flere danskere. Her Nordisk
Film Biografer Fields, som åbnede i 2015 og introducerede
laserprojektion, som den første biograf i Danmark.
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/DEN SOCIALE VÆRDI AF BIOGRAFER
Den sociale værdi af biografer
Brancheforeningen Danske Biografer er en paraplyorganisation, som repræsenterer Danmarks
fire biografforeninger; Foreningen af Premierebiografer i København, Aarhus, Odense og
Aalborg, Foreningen af Større Biografer i Danmark, Foreningen af Store Provinsbiografer og
Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer, i alt 165 biografer med 432 sale (2015-tal).
Fra den mindste lokale biograf, over artcinemas, til de største multiplexer.
Alle biografer, uanset størrelse, tilføjer værdi til deres lokalsamfund - et påskønnet og meget
benyttet mødested, for et bredt udsnit af den danske befolkning. Mange af disse er lokale
kulturhuse, som ikke blot viser mainstream film, men også artfilm, dokumentarfilm og andre
former for kunstudfoldelse. Biografer giver beskæftigelse til mange i lokalsamfundet, enten
direkte, eller gennem handel med lokale erhverv.
Biografer giver en mulighed for befolkningen til at forstå og udtrykke deres lokale og nationale
identitet. Biograferne rækker ud efter unge som gamle, med vidt forskellig baggrund.
Biograferne hjælper til at anerkende og hylde forskelligheden, publikum bliver præsenteret for
i biografernes mørke.
Men frem for alt; biograferne forbliver det ypperste sted at se levende billeder i en standard,
som matcher filminstruktørens forventninger, på det store lærred foran et publikum, som
sammen nyder oplevelsen. Biograferne tilbyder en til tider udfordrende, men også fornøjelig
og økonomisk let tilgængelig underholdning for et stort publikum.

2015 var karakteriseret af lange køer foran biograferne.
Her er det Rønne Bio på Bornholm.
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/LOKALMILJØET
Lokalmiljøet
Oplevelser på biografernes store lærred er Danmarks mest populære kulturelle aktivitet, uden
for hjemmets fire vægge.
Biografernes publikum spreder sig over en bred vifte af demografiske grupper fra hele lokalmiljøet.
I 2015 besøgte 14,2 mio. tilskuere biograferne, iflg. Foreningen Af Filmudlejere i Danmark (FAFID).
En tur i biografen er ofte en af de første store oplevelser unge mennesker, sammen med venner,
får tilladelse til at have på egen hånd. Biograferne tilbyder et kontrolleret og sikkert miljø, hvor
unge mennesker kan socialisere sammen om aftenen.
De fleste biografer viser specielle film, f.eks. Dox:Bio og visning af ’event cinema’; bl.a.
sportsbegivenheder, opera og koncerter, som ofte vises i biograferne ’live’. Derudover stiller
biografernes sig til rådighed for filmfestivalerne Cph:Pix, Cph:Dox, Buster Filmfestival, Odense
International Film Festival og Aarhus Filmfestival.
I 2015 bragte ”10 års dagen” 12.501 glade 10-årige gratis i biografen (ny rekord), hvoraf mange
havde deres første biografoplevelse, og ”Den store biografdag” fik 94.354 publikummer til at
sætte sig i biografernes magelige stole.
Lokale biografer har mange arrangementer, som henvender sig til specifikke – ofte oversete - grupper.
’Babybio’ er et af dem, ligesom mange biografer har skole-bio og filmklubber til lave billetpriser –
for slet ikke at tale om de over 179.000 medlemmer af Biografklub Danmark, som giver publikum en
enestående mulighed for at opleve nogle af de bedste spillefilm til yderst billige penge.
Biografer er ofte samlingspunktet for lokalsamfundet i afsides beliggende områder af Danmark.
I Danmark er der over 75 foreningsdrevne biografer med tusindvis af medlemmer, som
sikrer biografdrift i ’Udkantsdanmark’, hvor markedets mere kommercielle spillere finder det
vanskeligt at operere.

Biografsalen kan også bruges til alternative formål. Her
oplæses der juleeventyr for børn i foreningsbiografen Café
Slotsbio i Hillerød. Biografen kunne i 2015 fejre sit 90-års
jubilæum.
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/INVESTERINGER
Investeringer
De danske biografer har investeret mange hundrede millioner kroner i renovering og
nybyggerier. Der er efterhånden ikke den by i Danmark, som ikke har fået sit eget nye strålende
biografpalads, ligesom ’First Class’-biografer vinder frem. Og hele tiden kommer der nye biografer til.
Tilvæksten af biografsale er ved at nå et historisk højt niveau. Siden år 2000 har Danmark fået yderligere
86 biografsale og ikke mindre end 25 nye biografsale vil åbne inden for overskuelige fremtid.
Efter CinemaxX i 2014 udvidede antallet af sale inden for deres nuværende komplekser,
velsignede biografkæden sidste år københavnerne med en spritny IMAX-biograf. To nye biografer
åbnede i 2015: Big Bio i Herlev (et hundrede procent udstyret med recliners) og Nordisk Film Biografer
Fields i Ørestaden (første biograf i Danmark med laserprojektion).
Et lille kig ind i 2016 afslører at mange nye biografer er under opførsel: Nordisk Film Biografer har
skrivende stund allerede åbnet deres nye biograf i Aalborg Syd, og nye innovative biografer er
på vej i Køge, Frederikssund, Haderslev, Sønderborg, Gilleleje og på Østerbro, mens der også rumsteres
med planer om nye biograf i Esbjerg, Holstebro og Hørsholm.
De nye digitale teknologier har igangsat et sandt investeringskapløb, som betyder at biograferne
for stedse må afsætte store ressourcer til dette formål. De nye digitale projektorer anslås at
have en levetid på 5-6 år, ligesom overbygningsteknologier, såsom HFR (Higher Frame Rates),
HDR (High Dynamic Range), 3D, 4D, 3D-lyd og laserprojektion, giver biografejernes investeringskonti ben at gå på.
Alle nye teknologier bliver først introduceret i biograferne, for derefter også at blive
introduceret i hjemmet. Biograferne er som oftest bannerfører i den teknologiske udvikling.
Gennem innovation og nye måder at se film på leder biograferne til stadighed vejen til omsætning i home
entertainment-industrien. Biograferne er desuden filmselskabernes helt store markedsføringsredskab og
udstillingsvindue og er den væsentligste driver for markedet for DVD, Blu-ray, VoD og filmrelateret
merchandise.

Big Bio i Herlev åbnede i 2015. Nu kan man også ligge ned i
biografen. Danmarks første biograf med såkaldte recliners i
alle sale.
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/ØKONOMI
Økonomi
I 2015 omsatte biograferne kr. 944 mio. (ekskl. moms) totalt, heraf kr. 246,4 mio. til danske film,
iflg. FAFID (Foreningen af filmudlejere i Danmark), alene på spilleindtægter for filmforevisning – og
dermed bidrog biograferne med det største beløb nogensinde til dansk films økonomi.
Dette står i skærende kontrast til home video-sektoren, hvor indtægterne er i frit fald på grund
af de nye digitale platforme, hvis prissætning er dikteret af piratsiderne tilbud om gratis adgang.
De danske biografer tilbyder værdi for pengene gennem en række loyalitetsprogrammer,
herunder Biografklub Danmark, men også individuelt, gennem medlemskab af f.eks. Nordisk Film
Biografer eller Club CinemaxX.
Biografer sætter fokus på byernes centrum, eller indkøbscentre, som ’first movers’ i nybyggerier.
Biograferne driver forbrugerne til andre forretninger og service-udbydere, og hjælper med at
understøtte den lokale økonomi.
Biografer er også de mest udbredte kulturelle faciliteter inden for bycentrum, hvor biografernes
spilletidspunkter sørger for en jævn strøm af forbrugere til byområdet, og tjener som
ankerpunkt for samfundets ’aften-økonomi’.
De danske biografer har over 5000 aflønnede ansatte og understøtter tusindvis andre jobs i og
omkring filmindustrien og i lokalområdet.
Biograferne bruger mellem 42% og 62% af deres årlige udgiftsbudget på lokale varer og services,
inklusive lønninger, reparation, vedligeholdelse, annoncering og kontorhold.
Alle biografer er afhængige af indtægter fra concessions for at gøre deres forretning rentabel - idet
kun en del af indtægterne på filmforevisning går til biografen selv. Hvis biograferne ikke havde
denne indtægt ville prisen på biografbilletter være højere, for at kompensere for de tabte indtægter.
Dette ville igen betyde, at færre mennesker ville have råd til at gå i biografen.

IMAX-biografen i CinemaxX, København, er faldet i rigtig
god jord blandt biografgængerne.
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/FORMANDEN HAR ORDET
Biograferne er livsnerven i spillefilmindustrien
2015 var et forrygende år for biograferne - filmproducenternes største indtægtskilde. Rekorder blev
slået på stribe. Aldrig har biograferne bidraget med så mange penge til filmøkonomien. Og ingen tvivl om
at pengene faldt på et tørt sted. For mens publikum i større og større antal valfarter til underholdning på
det store lærred, er det så som så med indtægterne fra de digital medier på internettet. De nye
digitale medier har således ikke lykkedes med at kompensere for de tabte dvd-indtægter.
På ethvert tænkeligt parameter er trenden opadgående for biograferne: Omsætning, tilskuerantal, antal
udsendte biograffilm, antallet af biografsale. Ja, alt er i fremgang. Dansk films hjemmemarkedsandel
oplever ligeledes en stigende tendens.
Eneste tendens som er for nedadgående, er top 20 filmens andel af det totale antal solgte billetter.
Postulatet om ’blockbusterficering’ af biografernes repertoire, holdt således ikke vand. I stedet tales der
nu om ’mainstreamficering’ af repertoiret i biograferne. Ja, biograferne får skyld for meget. Og alt
sammen fordi Kong Midas – mod manges forventning og drømme – ikke findes på internettet.
Diversiteten blomstrer i biograferne som aldrig før. Spændende nye biografdistributionsselskaber ser
dagens lys, eller rettere biografernes mørke. Og med disse nye biografdistributionsselskaber ses import
af en lang række spændende film, som i betydeligt omfang hæver diversiteten i biografernes repertoire.
Alt tegner lyst. Eller gør det nu også det?
Selvom filmproducenternes indtægter er i fremgang i biograferne, opleves tilbagegang i indtægterne
fra Home entertainment-sektoren. For at afhjælpe denne problemstilling, er der beklageligvis
mennesker som hårdnakket mener, at operation på det raske ben kan helbrede det syge.
Underforstået: Biografernes eksklusivitets-periode, dvs. perioden der går mellem filmene udsendes i
biograferne til de udkommer på VoD, bør væsentligt afkortes. Nogen kalder også eksklusivitetsperioden for ’vinduet’.
Der er også mennesker som mener biografernes vindue helt skal nedbrydes, og alt skal være
tilgængeligt på en og samme tid, på både det store lærred og på digitale platforme. Helt overses det
at biografvinduet er selve livsnerven i filmindustrien. Hvis man i væsentlig omfang skader livsnerven,
siger det sig selv at det vil få konsekvenser.
Højtråbende debattører forlanger eksperimenter. Men eksperimenter har der såmænd været rigeligt af,
og så længe resultaterne af disse eksperimenter øjensynligt ikke understøtter agendaen hos de
simultanudsendelses-ivrige, ja, så forlanges blot endnu flere eksperimenter. Resultaterne af
eksperimenterne hemmeligholdes og ingen lader til at have større interesse i at undersøge hvad disse kan
fortælle os.

Fortsættes/
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FORMANDEN HAR ORDET

/fortsat

/fortsat

Blandt de mange eksperimenter, har der været et par højtprofilerede imellem. De to amerikanske film
”Margin Call” og ”Arbitrage” blev udsendt simultant i både biograferne og på VoD. Det sete afhænger
selvfølgelig af øjnene der ser, og de involverede havde i al fald ikke lyst til at udstille deres fejltrin. Derfor
udråbte de eksperimentet som en succes. At fremgangsmåden betød at de to film halverede deres
indtægter, fejede man ind under gulvtæppet.
Begge film blev i USA udsendt af distributionsselskabet Roadside Attractions. Og i dag har piben fået en
ganske anden lyd. Selskabet har trukket følehornene til sig og præsidenten for selskabet, Howard Cohen,
siger i dag, at simultanudsendelse af film i både biografer og på de digitale platforme får forbrugerne til at
anse filmen som dårlig, hvorfor selskabet definitivt har trukket sig fra den slags eksperimenter.
Man ser da også Amazon Studios, en ny aggressiv spiller blandt streamingtjenesterne, hylde biografvinduet
og anerkender biograferne som livsnerven i filmindustrien.
Blandt de mange råd filmbranchen har fået, er blandt andet at filmbranchen blot skal gøre som
musikindustrien, så skal det nok gå. Let, fri og billig adgang til filmene. Det vil løse alle problemer.
Et kig på musikindustriens
indtægter i overgangsperioden
fra fysiske medier til digitale,
burde dog få blodet til at fryse til
is på selv den mest
varmblodede.
Som det kan ses i skemaet til
venstre, har de nye digitale
medier kannibaliseret de
tidligere indtægter fra de fysiske
medier næsten helt væk.
Der bør udvises forståelse
for at filmindustrien er
tilbageholdende over
for at følge musikindustriens
eksempel. Som det kan ses, faldt
omsætningen 71 procent
mellem 1999 og 2014.
Hvis filmindustrien skulle opleve et lignende fald, ville der slet ikke være nogen filmindustri. En film er
mangefold dyrere at producere end en sang, og ikke mindst er filmbranchens infrastruktur dramatisk
mere omkostningsfuld at holde i gang end musikindustriens.
Fortsættes/
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/fortsat

/fortsat
Resultatet af en 71 procents tilbagegang i filmindustrien, vil være at supermarkeder vil rykke ind i
biograferne og store landområder i Hollywood vil blive billigt til salg. Og det vil være ganske umuligt at
genstarte det hele, når først skaden er sket. Når først en biograf eller et filmstudie lukker, åbner det
aldrig igen. Og forbrugerne? Ja, forbrugerne må nøjes med at se billige tv-film og lowbudget fra en tablet.
Mange fastholder at man ikke kan ignorere forbrugernes behov. I dette tilfælde skal man dog være
opmærksom på at forbrugernes ønsker vil få hele filmindustrien til at kollapse. Så konsekvensen af
imødekommelse af forbrugernes behov, vil give de samme forbrugere fri, let og billig adgang til… ingen
verdens ting.
Interessant er det da også at forbrugerne øjensynligt let lader sig flytte. Da Greens i sin tid gennemførte
en undersøgelse for at finde ud af forbrugernes behov, ændrede halvdelen af de adspurgte mening, hvis
deres ønske om hurtig udsendelse på de digitale medier fik konsekvenser for den lokale biograf.
Gudsketakoglov er der mennesker i filmindustrien som udviser ansvarlighed, trods forbrugerens ønsker.
Filmbranchens ansvarlighed og
modvilje over for - med åbne
øjne - at begå harakiri, kan da
også tydeligt ses i
omsætningsudviklingen i
filmindustrien.
For at anskueliggøre, at
livsnerven i filmindustrien er
biografvinduet, skal man blot
kaste et blik på skema til venstre,
som viser filmbranchens samlede
indtægter i hhv. biografer og
home entertainment-sektor i ti
udvalgte EU-lande, deriblandt
Danmark.
Som det kan iagttages har de
digitale medier kun
kannibaliseret de gamle fysiske
medier som dvd og blu-ray.
Biograferne holder til gengæld i større og større udstrækning hånden under filmindustrien. Faktisk har
biograferne delvis været i stand til at kompensere for internettets ulykkelige indflydelse på filmindustriens
fortsatte evne til at levere spillefilm af høj diversitet, volumen og kvalitet.
Og det bunder alt sammen i opretholdelse af biografernes eksklusivitetsperiode.
Fortsættes/
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/fortsat

/fortsat
Pirateri er blevet branchens svøbe. En ting er, at en masse mennesker tiltusker sig gratis adgang til
filmene, en ganske anden er effekten på prissætningen af filmene på internettet. Tidligere lod man
udbud og efterspørgsel afgøre udsalgsprisen. Nu afgøres prissætningen på grundlag af illegal gratis
adgang. Det kan ingen konkurrere med, hvorfor fri uhindret adgang på alle platforme på én gang aldrig vil
kunne understøtte produktion af spillefilm af ordentlig kvalitet.
For at det ikke skal være løgn, ønsker EU ligeledes at pille ved filmbranchens følsomme og porøse urværk,
hvor at dreje på nogle enkelte skiver uløselige vil få konsekvenser for alle de øvrige. EU vil nemlig ophæve
geoblocking. Geoblocking, som det eksisterer i dag, betyder at filmproducenterne har mulighed for at
rejse penge til finansiering af filmene, gennem forsalg af rettigheder til de enkelte lande. Denne
finansieringsmulighed bliver frataget filmproducenterne, hvis geoblocking ophæves. Forsalg af rettigheder
repræsenterer mellem 30 % og 60 % af filmenes finansiering.
Endnu har ingen været i stand til at præsentere en erstatning for den manglende finansiering, EU’s
forehavende vil derfor have ødelæggende konsekvenser for den europæiske filmindustri og man kan
roligt frygte at mange danske film derfor slet ikke vil kunne produceres.
Til trods for biografernes succes, lurer mange farer altså i filmbranchens farvand, men meget vil blive
løst hvis EU holder fingrene fra filmbranchens forretningsmodeller, at der igangsættes lovmæssige
initiativer, så illegale pirattjenester kan lukkes hurtigere, og at alt sættes ind på beskyttelse af et robust
biografvindue.
København, den 24. maj 2016

Kim Pedersen,
Formand,
Brancheforeningen Danske Biografer

Lige ved og næsten. ”Krigen” var Oscar-nomineret i
kategorien ”Bedste fremmedsproget film”, men måtte se
sig slået af ”Sauls søn”. Filmens skuespillere og instruktør
med kone, klar til Oscar-fest. Pilou Asbæk, Tuva Novotny,
Tobias Lindholm og Caroline Blanco.
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/STATISTIK
/hovedtal

2015:
Hovedtal: (i parentes 2014-tal)
Antal solgte billetter:

14,2 mio. (12,3 mio.) (+ 15,5%)

Antal solgte billetter danske film:

4,2 mio. (3,2 mio.) (+ 31,3 %)

Omsætning:

944,0 mio. kr. (788,3 mio.) (+ 20,0 %) (ekskl. moms)

Omsætning danske film:

246,4 mio. kr. (196,0 mio.) (+ 25,7 %) (ekskl. moms)

Markedsandel danske film:

30 % (27 %)

Biografbesøg pr. indbygger:

2,5 (2,4)

Antal biografsale:

436 (421)

Antal biografer:

165 (164)

Antal siddepladser:

61.000 (60.000)

Ovenstående tal omfatter også Grønland og Færøerne, hvis biografer er medlemmer af foreningerne under
Brancheforeningen Danske Biografer.

Blandt andet Grindsted Kino slog rekord i 2015.
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/tilskuerantal og omsætning – samtlige film
Tilskuerantal – samtlige film - 2000-2015: (i mio.)
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James Bond-filmen ”Spectre” – Årets største succes i
biograferne. 897.834 tilskuere så filmen i 2015.
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/tilskuerantal og omsætning – danske film
Tilskuerantal - danske film - 2000-2015: (i mio.)
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”Klovn Forever” – Årets største danske succes i biograferne.
512.056 tilskuere så filmen.
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/antal premierefilm og dansk films markedsandel
Antal udsendte premierefilm - 2000-2015:
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”Mænd og høns” bidrog også til årets flotte danske
resultat. 359.278 tilskuere så filmen i 2015.
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/top 20 - 2015

Top 20 – 2015:

#

Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Spectre (UK/US)
Star Wars: The Force Awakens (US)
Klovn Forever (DK)
Inderst inde (US)
Jurassic World (US)
Minions (US)
Fifty Shades of Grey (US)
Fast & Furious 7 (US)
Mænd og høns (DK)
Min søsters børn og guldgraverne (DK)
Sommeren ’92 (DK)
All Inclusive (DK)
The Hunger Games: Mockingjay 2. Del (US)
Avengers: Age of Ultron (US)
Far til fires vilde ferie (DK)
9. april (DK)
Mennesker bliver spist (DK)
Hjem (US)
Big Hero 6 (US)
Skammerens datter (DK)

Antal
tilskuere
897.834
530.706
512.056
495.697
471.294
456.182
387.558
371.828
359.278
324.765
316.938
307.207
289.251
278.564
253.175
241.011
236.725
236.725
225.268
225.268

Distributør
Filmcompagniet/SF
Walt Disney
Nordisk Film
Walt Disney
UIP/Universal
UIP/Universal
UIP/Universal
UIP/Universal
Walt Disney
Obel Film
Filmcompagniet/SF
Filmcompagniet/SF
Nordisk Film
Walt Disney
Nordisk Film
Nordisk Film
Nordisk Film
Filmcompagniet/Fox
Walt Disney
Nordisk Film

Den mest sete europæiske film, hvor Hollywoodstudier ikke var involveret, var ”Kvinden i guld”. Den
blev set af 161.032 tilskuere i Danmark.
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/markedsandel top 20
/repertoiresammesætning
Markedsandel TOP 20 - 2000-2015:
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Repertoiresammensætning 2015:

Årets film fordelt
procentuelt
på nationalitet
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Årets mest sete film, som ikke var produceret i Europa
eller af Hollywood-studierne, var argentinske ”Wild Tales”.
Den blev set af 13.859 danske biografgængere i 2015.
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/antal biografsale/biografer
/nationale films markedsandele – EU top 10
Antal biografsale og biografer - 2000-2015:
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Både Bodil og Robert var enige: Bedste danske film i 2015
var Martin Zandvliets ”Under sandet”. 173.119 tilskuere så
filmen i biograferne.
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/STATISTIK

/tilskuerantal i udlandet
Tilskuerantal i udvalgte europæiske lande (i mio.) – 2015:
Land
Frankrig
Rusland
England
Tyskland
Italien
Spanien
Tyrkiet
Polen
Holland
Sverige
Østrig
Irland
Schweiz
Portugal
Danmark
Ungarn
Tjekkiet
Rumænien
Norge
Grækenland
Finland
Litauen
Estland
Luxembourg

Tilskuerantal
205,3
175,8
171,9
139,2
99,4
94,0
60,5
44,7
33,0
17,0
15,8
15,2
14,7
14,5
14,2
13,0
13,0
12,0
12,0
9,8
8,8
3,3
3,1
1,3

+/- i pct.
- 1,8
+ 0,3
+ 9,2
+ 14,4
+ 8,0
+ 7,5
- 1,3
+ 10,6
+ 7,0
+ 4,7
+ 12,1
+ 5,6
+ 11,4
+ 20,2
+ 15,5
+ 18,4
+ 11,7
+ 18,0
+ 8,6
+ 9,4
+ 18,9
+ 3,0
+ 19,0
+ 15,0

Også årets bedste amerikanske film var Bodil og Robert
enige om: ”Birdman” af Alejandro Gonzalez Iñárritu. 67.770
tilskuere så filmen i biograferne.
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/STATISTIK

/Gennemsnitligt årligt biografbesøg pr. indbygger
Gennemsnitlig årlige biografbesøg pr. indbygger i udvalgte lande – 2015:

#

Land

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

USA/Canada
Irland
Frankrig
England
Danmark
Estland
Norge
Luxembourg
Spanien
Østrig
Holland
Schweiz
Sverige
Italien
Tyskland
Finland
Portugal
Rusland
Tjekkiet
Polen
Litauen
Tyrkiet

Årlige biografbesøg
pr. indbygger
3,8
3,3
3,1
2,7
2,5
2,4
2,3
2,3
2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,4
1,2
1,2
1,2
1,1
0,8

”Star Wars: The Force Awakens” – verdens største
biografsucces i 2015. Over en kvart milliard
biografgængere så filmen globalt.
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/KONTAKT

/kildeangivelse og Danske Biografers bestyrelse
Kildeangivelse:

Bestyrelse:

Foreningen af Filmudlejere i Danmark
UNIC – The International Union of Cinemas
NATO – National Association of Theatre Owners
/tilskuerantal i udlandet
Lars Jørgensen (Udpeget af Foreningen af Premiereforeningen)
Kim Brochdorf (Udpeget af Foreningen af Premiereforeningen)
Jens E. Kris (Udpeget af Foreningen af Større Biografer i Danmark)
Lars Broen (Udpeget af Foreningen af Større Biografer i Danmark)
Steen A. Rasmussen (Udpeget af Foreningen af Store Provinsbiografer)
Jesper Nielsen (Udpeget af Foreningen af Store Provinsbiografer)
Jane Lykke (Udpeget af Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer)
Lotte Warming (Udpeget af Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer))
Kim Pedersen (Formand)

Kontakt:

Brancheforeningen DANSKE BIOGRAFER
Vognmagergade 10
1120 København K
Tlf.: 45 46 10 52
E-mail: post@danske-biografer.dk
Hjemmeside: www.danske-biografer.dk

Formand:
Foreningssekretær:

Kim Pedersen – Mobil tlf. 20 33 53 01 – E-mail: kp@danske-biografer.dk
Sonja Overgaard Olsen – E-mail: soo@danske-biografer.dk

Brancheforeningen Danske Biografer fik ny
foreningssekretær i 2015. Valget faldt på
Sonja Overgaard Olsen.
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