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Den danske biograffilms udfordringer

3



Danske biograffilms besøgstal er gennem den nuværende filmaftaleperiode faldet
støt. Det har dog ikke betydet at danskerne har vendt biograferne ryggen.
Amerikansk film har i vid udstrækning kompenseret for dansk biograffilms
manglende evne til at producere biograffilm, som har tiltrækning på publikum.
Danskerne elsker at gå i biografen, men naturligvis kun hvis biograferne viser film,
publikum har lyst til at se.



Finansieringen af danske film er vanskeliggjort pga. store indtægtstab i forbindelse
med overgangen fra dvd og Blu-ray til digitale tjenester, hvor det har vist sig at
internettet kun tilbyder yderst begrænset betalingsvillighed fra forbrugernes side. I
biografsektoren er forbrugernes betalingsvillighed upåvirket.



Talentflugten er markant. En af årsagerne er dansk films dårlige finansieringsvilkår,
og deraf manglende muligheder for at kunne producere store, dyre film, som kan
tilfredsstille vore største instruktørers ambitioner. Derfor har Danmarks dygtigste
filminstruktører fundet arbejde i udlandet. Denne talentflugt har også ramt
manuskriptforfatterne, som finder det mere givtigt med et fast job hos tv-stationerne
og at skrive manuskripter til tv-serier, i stedet for biograffilm. Det er for få fra Aholdet der vil sikre befolkningen film på vort modersmål.



For at udjævne konsekvenserne af denne talentflugt, har Det Danske Filminstitut
støttet det maksimale antal lavbudgetfilm, den nuværende filmaftale åbnede
mulighed for. Dog kun med begrænset succes. Lavbudgetfilm har ikke været svaret
på danskernes ønsker om en aften i biffen. Og denne ordning har været yderst
omkostningsfuld, da de fleste lavbudgetfilm end ikke har kunnet generere
indtægter, der kunne betale lanceringsomkostningerne.



Filmtyve vanskeliggør i væsentlig grad en prissætning på internettet, som afspejler
varens produktionsomkostning. De almindelige prisfastsættelses-principper er
derfor sat ud af kraft. Så længe det koster penge at se film, vil filmtyvene husere.
Det skal bemærkes, at der intet filmtyveri finder sted så længe danske film vises i
biograferne. Filmtyverierne på danske film opstår først i samme øjeblik filmene
bliver tilgængelige billigt og legalt på talrige digitale tjenester.

Brancheforeningen Danske Biografers anbefalinger til
Filmaftale 2019-2022
Anbefalingerne uddybes fra side 13.
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Danske biograffilm bør sikres bedre finansiering, eller også må der produceres
færre film.



Det skal gøres attraktivt for vore største talenter, at skabe danske biograffilm på
modersmålet. Det gælder både instruktører og manuskriptforfattere.



Det skal gøres attraktivt at investere privatkapital i danske biograffilm.



Filmtyvenes kriminelle husereren skal begrænses gennem opstramning af
lovgivningen, og langt mere effektiv håndhævelse af samme lovgivning.



Lavbudgetinitiativet skal indstilles og lavbudget-film må søge støtte på lige fod med
alle andre spillefilm.



Filmbranchens frie forhandlingsret om samhandelsvilkår, skal fortsat helt og holdent
overlades til branchens parter.



Initiativer målrettet børn bør fremmes.



Øget fokus på lancering af danske biograffilm.



Målsætningen for danske films markedsandel på hjemmemarkedet skal være 30 %



”Den danske ungdomsfilm” bør udgå som kvote indenfor børne- og ungdomsområdet.



Støttemidler til spillefilm bør fordeles med 50 procent til de kommercielle film og 50
procent til filmkunst, talentudvikling og udenlandske film.



Det Danske Filminstituts engagement i tv-serier og spil bør udflyttes, så instituttet
atter har fuldt fokus på film, som beskrevet i Filmloven.

Hvorfor biografer og biograffilm?
Hvorfor i det hele taget have biografer på et tidspunkt, hvor levende billeder er så let at
tilgå på alverdens anordninger? Hvorfor ikke blot gøre alt tilgængeligt på en og samme tid
på alle medier og lade biograferne dø?
Den sociale værdi af biografer
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 og biograffilmen giver en mulighed for befolkningen til at forstå og udtrykke deres
lokale og nationale identitet. Biografer og biograffilmen rækker ud efter unge som gamle,
med vidt forskellig baggrund.
Biograferne og biograffilmene hjælper til at anerkende og hylde forskelligheden, publikum
bliver præsenteret for i biografernes mørke.
Det er i biograferne og i biograffilmene filmkunsten udfolder sig. Den store filmkunst ses
yderst sjælden præsenteret i tv-serier. Når store kunstneriske landvindinger opleves, er
det som oftest på det store lærred det foregår.
Biograferne bringer befolkningen ud af hjemmet og er derfor et væsentlige bidrag til
aftenøkonomien for restauranter og beværtninger. I små bysamfund er biografen oftest det
eneste kulturtilbud byen kan byde på om aftenen.
Men frem for alt; biograferne forbliver det ypperste sted at se levende billeder i en
standard, som matcher filminstruktørens ambitioner, på et stort lærred foran et publikum,
som sammen nyder oplevelsen. Film er ikke bare film. Essensen i biograffilmen er jo, at
den er produceret med henblik på at mennesker skal opleve film i fællesskab med andre.
Biograferne tilbyder en til tider udfordrende, men også fornøjelig og økonomisk let
tilgængelig underholdning for et stort publikum. Og biografer tilbyder den billigste
underholdningsform borgerne kan nyde uden for hjemmet.
(Fortsættes)
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(Fortsat – Hvorfor biografer og biograffilm?)

At gøre Danmark til en nation af individuelle ’tabletkiggere’, modvirkes af eksistensen af
biografer. Her kan familier få den fællesoplevelse af levende billeder, som der takket være
teknologiudviklingen bliver færre og færre af.
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 2017 besøgte 12,5 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 biograferne sig til rådighed for filmfestivalerne Cph:Pix, Cph:Dox, Buster Filmfestival,
Odense International Film Festival og Aarhus Filmfestival.
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 165.000 medlemmer af
Biografklub Danmark, som giver publikum en enestående mulighed for at opleve nogle af
de bedste spillefilm til 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.
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 særlige luksusbiografer med liggestole vinder frem. Og
hele tiden kommer der nye biografer til.
(Fortsættes)
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(Fortsat – Hvorfor biografer og biograffilm?)

Tilvæksten af biografsale er ved at nå et historisk højt niveau. Siden år 2000 har Danmark
fået yderligere 95 biografsale og ikke mindre end 18 nye biografsale vil åbne inden for
overskuelige fremtid.
Inden for de sidste par år er der åbnet ikke mindre end ni nye biografer: Nordisk Film
Biografer Aalborg Syd, Nordisk Film Biografer Frederikssund, Gilleleje Biograf, Trommen i
Hørsholm, Nordisk Film Biografer Køge, Nordisk Film Biografer Waves, Kosmorama i
Haderslev, Kinorama i Sønderborg og Bio i Løgstør.
Og mange flere er på vej, blandt andet i Hellerup, Nordhavn og Esbjerg.
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 overbygnings-teknologier, såsom
HFR (Higher Frame Rates), HDR (High Dynamic Range), 3D, 4D, 3D-lyd og
laserprojektion. Som det seneste nye har Samsung netop lanceret deres LED Cinema
Screen. Det skal nok give biografejernes investeringskonti ben at gå på.
Alle nye teknologier bliver først introduceret i biograferne og biograffilmene, for derefter
også at blive introduceret i hjemmet. Biograferne og biograffilmene 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 desuden den væsentligste driver
for markedet indenfor for DVD, Blu-ray, VoD og filmrelateret merchandise.
Økonomi
I 2017 omsatte biograferne kr. 864,6 mio. (ekskl. moms) totalt, heraf kr. 150,1 mio. til
danske film, iflg. FAFID (Foreningen af filmudlejere i Danmark), alene på biograffilmenes
spilleindtægter.
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.
(Fortsættes)
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(Fortsat – Hvorfor biografer og biograffilm?)

Biografer sætter fokus på byernes centrum, eller indkøbscentre, som ’first movers’ i
nybyggerier. Biograferne driver forbrugerne til andre forretninger og serviceudbydere, 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 kiosksalg 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.
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Filmbranchen lever af vinduerne
Hele filmindustriens økonomi hviler på salg af eksklusive rettigheder til de forskellige
platforme, gennem de såkaldte ”vinduer”.
Vinduerne refererer til den eksklusivitetsperiode de enkelte platforme oppebærer i dette
system. For biografernes vedkommende er der tale om perioden der går fra filmen har
premiere i biograferne, til de udsendes på dvd, blu-ray og digitale tjenester.
Når en streamingtjeneste køber de eksklusive rettigheder til for eksempel ”House of
Cards” for to år, er streamingtjenesten det eneste sted man kan opleve denne specielle tvserie. Og det gælder om serien bliver set eller ej. Undersøgelser var vist, at
publikumsinteressen for en film på de digitale tjenester dør ud, allerede to til tre måneder
efter lancering.
Årsagen til at streamingtjenesten oppebærer eksklusivitet, uden at tv-serien bliver set af
nogen, er fordi tjenesten derigennem kan optimere sin investering. Ingen venter med at se
tv-serien i forhåbningen om, at den snart kan ses endnu billigere på andre platforme, som
for eksempel free-tv.
Vinduet er kort og godt en værdi. Der vil være meget stor forskel på hvad en
streamingtjeneste vil betale for indhold med hhv. 2 måneders og 2 års eksklusivitet.
Nøjagtig det samme princip gælder for distribution af film til biograferne.
Vinduerne er kort sagt måden hvorpå filmindustrien kan tjene flest mulige penge og
samtidig optimere indtjeningen i de enkelte vinduer. Blev alle vinduer afkortet, ville det få
katastrofale følger for indtjeningen, da forbrugerne så blot ville vente med at se filmene, til
de blev udsendt endnu billigere på næste platform, ultimativt til de kan se filmene gratis på
free-tv.
I forbindelse med vinduerne, har – paradoksalt nok - specielt en afkortning af
biografvinduet været i fokus, til trods for at biograferne oppebærer den største – og eneste
stadig stigende - indtægtskilde til filmindustrien. Og ovenikøbet samtidig med at
biograferne i forvejen oppebære den korteste eksklusivitetsperiode af alle platforme.
(Fortsættes)
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(Fortsat – Filmbranchen lever af vinduer)

Det siger næsten sig selv, at yderligere afkortning af biografvinduet vil få negative følger
for filmindustrien. Forbrugernes betalingsvillighed i de efterfølgende vinduer har jo vist sig
at være tæt på 0 og niks.
Selv eksperimentet med at udsende filmene i et kortere, noget dyrere vindue, kendt som
Premium VOD eller EST, har vist sig ikke at bære frugt.
Vinduernes længde, det vil sige hvor lang tid den enkelte platform har til at tjene sine
penge, er naturligvis et samhandelsvilkår som aftales mellem parterne, på lige fod med
prisen biograferne skal betale, hvilken kapacitet de skal stille til rådighed og
markedsføringstilskud. Jo kortere et vindue, desto mindre vil aktørerne selvfølgelig betale.
Biograferne betaler en tårnhøj filmleje for at opnå eksklusivitet, men hvis vinduet bliver
tvunget kortere, vil produktets værdi falde markant for biograferne.
Danske film kan slet ikke finansieres uden indtægterne fra biografvinduet, som det med al
tydelighed fremgår at nedenstående skema, hvor udviklingen i filmproducenternes
indtægtskilder fra dvd, blu-ray, digitale platforme og biografer kan iagttages.

Kilde: IHS MARKIT
(Fortsættes)
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(Fortsat – Filmbranchen lever af vinduer)

De digitale medier har kannibaliseret home entertainment-sektoren med hele 67 procent
siden 2009. Biograferne holder stand, men det skyldes alene opretholdelsen af et
biografvindue på nuværende niveau. Ellers vil indtægterne fra biograferne lide samme
skæbne som overgik indtægterne fra dvd og blu-ray.

(Fortsættes)
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(Fortsat – Filmbranchen lever af vinduer)

I undersøgelsens forudsigelse over de næste fire år, kan man da også se at stigningerne i
filmproducenternes indtægter alene kommer fra biograferne.
Selvom nøglepersoner i den danske filmbranche udtrykker at biografvinduet slavisk er fire
måneder - eller 122 dage - vil man i ovenstående skema kunne forvisse sig om at det slet
ikke forholder sig sådan. De enkelte danske film har et vidt forskelligt biografvindue.
Hele 24 procent af filmene på listen har faktisk et biografvindue langt under de 4 måneder,
mens 5 film har et vindue langt over.
Længden på biografvinduet er fastsat efter, at få det optimale økonomiske udbytte af
filmene i alle platforme. Hurtig udsendelse på de digitale medier er ikke en optimal
lanceringsmåde, da det sender et klart signal til forbrugerne om at der er tale om dårlig
film. At hurtig udsendelse på de digitale medier skulle hjælpe en film økonomisk, er et
lægmandsræsonnement. Letforståeligt, men dog uden hold i realiteterne.
Det er heller ikke befordrende for en films indtjeningsmuligheder, hvis man hurtigt
udsender en film, som er blevet sablet ned i pressen. Den negative buzz vil kun blive
forstærket ved hurtig udsendelse. Den slags film er der stort behov for får et meget langt
biografvindue, indtil de dårlige anmeldelser har fortabt sig i publikums hukommelse.
Undersøgelser har da også vist, at prisen er et vigtigt parameter for hvornår forbrugerne
vælger at se en film i home entertainment-sektoren. Forbrugerne venter såmænd gerne
både halve og hele år med at se en film, til prisen, efter deres opfattelse, er den rigtige.
Eller de ser filmen illegalt.
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Uddybning af anbefalinger


Danske biograffilm bør sikres bedre finansiering, eller også må der produceres
færre film.



Det skal gøres attraktivt for de store talenter at skabe danske biograffilm på
modersmålet. Det gælder både instruktører og manuskriptforfattere.



Det skal atter gøres attraktivt at investere privatkapital i danske biograffilm.



Lavbudgetinitiativet skal indstilles og lavbudget-film må søge støtte på lige fod med
alle andre spillefilm.



Filmbranchens frie forhandlingsret om samhandelsvilkår, skal fortsat helt og holdent
overlades til branchens parter.

For at anskueliggøre problemerne i dansk film, fortæller nedenstående skema en stor del
af sandheden bag dansk films mange udfordringer. Det kan man gøre ved at sammenligne
dansk films præstationer i rekordåret 2015 med det knap så gode 2017.

Danske biograffilm støttet af Det Danske Filminstitut
2015 contra 2017
Antal udsendte film
Tilskuerantal på danske spillefilm
Markedsandel
Gennemsnitligt budget
Gennemsnitlig institutstøtte
Gennemsnitlig institutstøtte af budget
Antal film af A-instruktører
Antal film under 10.000 tilskuere
Antal debutanter
Antal film med budget under 7 mio.
Antal film med budget over 22 mio.
(Fortsættes)
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2015
24
4,2 mio.
30%
Kr. 21,8 mio.
Kr. 7,3 mio.
33,4%
8
2
7
3
11

2017
26
2,5 mio.
20%
Kr. 14,8 mio.
Kr. 6,4 mio.
43,2%
3
10
7
7
3

+/- i procent
+8%
- 41 %
- 10 procentpoint
- 32 %
- 12 %
+ 9,8 procentpoint
- 63 %
+ 400 %
+ 133 %
- 73 %

(Fortsat – Uddybning af anbefalinger)

Der blev i 2015 og 2017 udsendt nogenlunde samme antal biograffilm, og samme antal
filminstruktører debuterede, men så ophører også enhver lighed mellem de to år.
Tilskuerantallet faldt fra 4,2 millioner i 2015 til 2,5 millioner i 2017. En nedgang på hele 40
procent. Og samme vej gik det den danske markedsandel, fra 30 til kun 20 procent.
Årsagen til dette dramatiske fald, er fordi biografpublikummet bliver spist af med danske
filmkrummer, på et tidspunkt hvor de efterspørger fuldfede filmbøffer.
Den gennemsnitlige omkostning til produktion af danske biograffilm faldt fra 21,8 millioner
kroner til 14,8 millioner, eller 32 procent. Og den gennemsnitlige filmstøtte faldt fra 7,3
millioner kroner til 6,4 millioner kroner. Og den gennemsnitlige institutstøtte af filmenes
budget steg hele 9,8 procentpoint.
Ud fra disse tal kan man roligt ræsonnere to væsentlige forhold: Privatkapitalen er
forsvundet fra dansk film og man kan ikke spare sig ud af problemerne. Det graver kun
graven dybere.
At Danmarks dygtigste filminstruktører har forladt skuden og søgt mod udlandet afspejles i
det faktum at der i 2015 var hele otte film af A-klasse instruktører, mens der i 2017 kun var
film af 3. Et fald på hele 63 procent.
Antallet af film med budgetter under 7 millioner kroner steg med 133 procent, mens
antallet af film med budgetter over 22 millioner kroner faldt med 73 procent. Det fik antallet
af film med under 10.000 tilskuere til at eksplodere med hele 400 procent.
For at sikre optimale vilkår for at tiltrække private penge til filmindustrien, er det evident
filmbranchens frie forhandlingsret om samhandelsvilkår, fortsat helt og holdent overlades
til branchens parter. Enhver indblanding på dette område fra Det Danske Filminstitut er
ikke vejen til at tiltrække privatkapital. Tværtimod.
(Fortsættes)

14

(Fortsat – Uddybning af anbefalinger)

Enkelte personer i den danske filmindustri har angivet ”ændrede publikumsvaner” som
årsagen til faldet i tilskuerantallet til danske film, og faldet på det generelle publikumsantal i
2017. Underforstået: Flere og flere søger mod streamingtjenesterne, når
underholdningsbehovet skal dækkes. Denne påstand er der dog intet belæg for.
Hvis man isolerer publikumsantallet til kun at omfatte udenlandske film, ses en stærkt
stigende tendens i besøgstallet til rekordniveau. At de såkaldt ”ændrede publikumsvaner”
kun skulle have ramt danske film, forekommer at være tegn på ukvalificeret gætværk. Så i
stedet for ”ændrede publikumsvaner”, er der nok snarere tale om at dansk film bare ikke
har kunnet levere varen. Det kan udenlandske film til gengæld. Biograferne står stærkere
end nogensinde i publikums bevidsthed.

(Fortsættes)
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(Fortsat – Uddybning af anbefalinger)



Initiativer målrettet børn bør fremmes.

Undersøgelser har vist, at hvis et barn inden det 12. fyldte år ikke har opnået en
fortrolighed med kulturinstitutioner, som biblioteker, teater, museer og biografer, får de det
aldrig. Det er derfor overordentligt vigtigt, at børnene bliver et særligt fokusområde i langt
højere grad end det hidtil har været tilfældet.
Det har desværre vist sig at danske børnefilm har haft overordentligt svært i konkurrencen
med store, dyre amerikanske børnefilm. Det er blevet påstået at den danske ungdom er
forsvundet fra biograferne over på YouTube. Intet kunne være længere fra sandheden.
Amerikanske film har fortsat tag i den danske ungdom. Det er blot de danske film som har
det svært, men der er ingen årsag til at generalisere på det grundlag. Danske børnefilm
skal blot sættes i stand til at give amerikansk børnefilm kamp til stregen!


”Den danske ungdomsfilm” bør udgå som kvote indenfor børne- og ungdomsområdet.

Til gengæld bør danske ungdomsfilm udgå af den fastsatte kvote, der er politisk bestemt
på dette område. Den danske ungdomsfilm er et begreb fra en svunden tid, inden unge
mennesker begyndte at insistere på at se de samme film voksne mennesker ser. Man
behøver blot kaste et kig på resultaterne af ungdomsfilm støttet gennem denne kvote, en
kvote der i øvrigt bliver vanskeligere og vanskeligere at opfylde.
Ikke at der per definition er noget galt med danske ungdomsfilm eller lavbudgetfilm, de
skal blot ikke underlægges kvoter, men støttetildelingen til den slags film skal blot foregå
på lige fod med alle øvrige film.
Nedenstående ses resultaterne af danske ungdomsfilm, støttet gennem kvoten på børneog ungdomsfilm-området de senere år.
(Fortsættes)
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Danske ungdomsfilm 2014-2017:
Titel
Dannys dommedag
I blodet
Sorgenfri
En, to, tresomt
Når dyrene drømmer
Anti



Tilskuerantal
26.645
5.994
4.163
3.743
3.661
1.815

Øget fokus på lancering af danske biograffilm.

Danske film lanceres generelt på professionel og energisk vis. Der er dog fæle tilfælde
hvor markedsføringsmaterialet (trailere og plakater) først har været klar helt tæt på selve
premieren. Til sammenligning leverer især amerikanske selskaber ofte materiale halve –
ja, nogle gange hele – år i forvejen, så biograferne har mulighed for at opbygge interessen
blandt publikum. Det er derfor nødvendigt med en opstramning på dette område. Kan
markedsføringsmaterialet til en dansk film ikke være klar mindst tre måneder før filmens
premiere, bør premieredatoen udskydes.


Målsætningen for danske films markedsandel på hjemmemarkedet skal være 30 %

Hvis der skal sikres levedygtighed i dansk film, skal målsætningen for markedsandelen på
hjemmemarkedet være mindst 30 procent. Det er simpelthen smertegrænsen for dansk
films fremtidige overlevelse. Ellers ender det med at amerikansk film kommer til at sidde
på det hele og der er der vel ingen danskere der ønsker sig.


Filmtyvenes kriminelle husereren skal begrænses gennem opstramning af
lovgivningen, og langt mere effektiv håndhævelse af samme lovgivning.

Forbrugernes betalingsvillighed på de digitale medier er forbløffende lille. At tænke sig
forbrugerne var villige til at betale en højere pris, dengang de gennem slud og regn
kæmpede sig ned på den lokale tankstation for at købe eller leje film, i modsætning til de
nu kan sidde lunt i stuen og filmene aldrig er længere væk end en tryk på en knap.
Overgangen til de digitale medier har beklageligvis haft den sideeffekt, at filmtyvene har
fået lettere spil.
(fortsættes)
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En ting er jo at illegal adgang til filmene florerer. En helt anden er den påvirkning det har
på mulighederne for en prisfastsættelse på internettet, som afspejler varens værdi. I den
fysiske verden er prisfastsættelsen altid sket gennem udbud og efterspørgsel, samt
selvfølgelig varens produktionspris. Det konventionelle prisfastsættelses-princip er sat ud
af kraft på internettet. Her synes mantraet af være; bliver varen for dyr, er der illegale
lettilgængelige muligheder for at se filmen alligevel. Det er selvfølgelig urimelige vilkår for
rimelig prisfastsætning der afspejler varens produktionspris. Det siger næsten sig selv at
ingen kan skabe sig en forretning på de vilkår.
Der bør fra politisk side sættes hårdere ind for at vanskeliggøre tyveri af film på nettet.


Støttemidler til spillefilm bør fordeles med 50 procent til de kommercielle film og 50
procent til filmkunst, talentudvikling og udenlandske film.

Den danske filmindustri mangler indtægter, derfor bør Markedsordningen i næste filmaftale
tilgodeses. Selvfølgelig skal der fortsat sikres diversitet i udbuddet af film, hvor
kommercielle film går hånd i hånd med kunsten, talentudviklingen og støtten til
udenlandske film.
Men når filmindustrien mangler penge og risikovillighed, er måden man skaber bedre vilkår
altså gennem pengerigelighed. Derfor skal der sikres en ligelig fordeling af støttemidlerne
med 50 procent til New Danish Screen, Konsulent- og Minorordning, og 50 procent til
Markedsordningen.


Det Danske Filminstituts engagement i tv-serier og spil bør udflyttes, så instituttet
atter har fuldt fokus på film, som beskrevet i Filmloven.

I filmloven står Det Danske Filminstituts virkeområde med al tydelighed angivet, nemlig at
fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark.
Dette formål ses udhulet af Filminstituttets engagement i støtteordninger målrettet tv-serier
og spil. På et tidspunkt hvor dansk film har så store kvaler, og der ingen bæredygtighed er
i dansk filmproduktion, ville det være formålstjenstligt om instituttet satte alle kræfter ind på
det område institutionen er sat i verden for.
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Biograferne støtter op om dansk film
Til trods for dansk films tilbagegang, støtter de danske biografer mere op om dansk film
end nogensinde.
Dette udmønter sig i, at et stigende antal biografer har danske film på programmet til
premieren.
I nedenstående skema kan man iagttage det gennemsnitlige antal premierebiografer i
perioder af de tre seneste filmaftaler. Man ser et stigende antal premierebiografer, til trods
for at tilskuerantallet er faldende.

Institutstøttede danske biograffilm gennem tre filmforlig
Filmforlig
2007-2010
2011-2014
2015-2017

Gennemsnitligt
antal premierebiografer
54
72
79

Gennemsnitligt tilskuerantal
pr. år (i mio.)
2,6
3,4
2,8

Gennemsnitligt antal
biograffilm pr. år
21
21
23

Under forrige filmaftale havde danske film i alt 1.512 premierebiografer om året og solgte i
gennemsnit 3,4 mio. billetter til dansk film. Under dette filmforlig, hvor DFI valgte at satse
på lavbudgetfilm, har danske film haft i alt 1.817 premierebiografer om året, men publikum
har ikke været tilfredse og det gennemsnitlige billetsalg er faldet til 2,8 mio. billetter til
dansk, film gennemsnitligt om året. Danske biografer har således aldrig tidligere i historien
supporteret dansk film så meget, men det hjælper altså ikke, hvis filmene ikke lever op
publikums forventninger.
I nedenstående skema, i perioden 2005-2017, tydeliggjort gennem indekseret publikumsudvikling til dansk film contra det gennemsnitlige antal premierebiografer.

19

Kildeangivelse:

Foreningen af Filmudlejere i Danmark
Danmarks Statistik
Det Danske Filminstitut
IHS Markit

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

Foreningssekretær:

Sonja Overgaard Olsen – E-mail: soo@danske-biografer.dk
/tilskuerantal i udlandet
Udpeget af Foreningen af Premierebiografer:
Asger Flygare Bech-Thomsen
Kim Brochdorf

Bestyrelse:

Udpeget af Foreningen af Større Biografer i Danmark:
Jens E. Kris
Lars Broen
Udpeget af Foreningen af Store Provinsbiografer:
Dorte Gade
Annette Nielsen
Udpeget af Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer:
Carsten Karlsen
Emmanuelle Kortholm
Formand:
Kim Pedersen – Mobil tlf. 20 33 53 01 –
E-mail: kp@danske-biografer.dk
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