Langelands Biografforening - beretning for 2018
Indledning (Velsmurt maskineri)
Med over 100 medarbejdere i Bio Langeland er det vigtigt med et velsmurt
maskineri, så alt fungerer i det daglige. Olien i maskineriet består af tre dele:
- Information (Maskineri med opgaver)
- Kommunikation
- Dokumentation
Er disse ting i orden, så fungerer alle disse dele i Bio Langelands maskineri
Medarbejderne (Alle medarbejdere)
Grundlaget for Bio Langelands eksistens er de frivillige medarbejdere, som glad og
gerne (tror vi ) betaler 100 kr. årligt i medlemskontingent for at komme til at
arbejde gratis. Men de gør det godt – endda så godt, at Bio Langeland er en særdeles
velkørende biograf. Der skal herfra lyde en meget stor tak til alle medarbejdere for
den store indsats, der ydes i de forskellige teams, udvalg og bestyrelse. Der er en
naturlig udskiftning af medarbejdere hen ad vejen, men der er alligevel 18
medarbejdere, som har været med siden starten
Foreningen (Medlemstal)
Bio Langeland er en velfungerende foreningsbiograf, 100 % ejet af medlemmerne.
Biografforeningen har et stabilt medlemstal, som gennem en årrække har ligget
mellem 1.000 og 1.100. Alle medlemmer får to fribilletter til specielle medlemsforestillinger samt tilbud om særarrangementer. Alene af den grund kan det betale sig
at være medlem af Langelands Biografforening. Det er utrolig dejligt med så stor en
opbakning fra befolkningen, ikke kun på grund af kontingentbetalingen på 100 kr.
årligt, men også den moralske opbakning til alle os frivillige medarbejdere.
Filmudbuddet (DK-premierer)
Biografer med flere sale har lettere ved at tilbyde et varieret udbud. Vi har dog kun en
sal, hvilket gør det lidt sværere, særligt når DK-premierer skal vises i mindst 11 dage.
Vi viser selvfølgelig store danske og udenlandske film, men ud over disse bliver der
plads til mange andre film og filmtyper. For at hjemtage en film skal der betales en
minimumsleje, hvilket betyder at der mindst skal afsættes 50 billetter, før filmen
begynder at give overskud. Derfor er der en del film, vi ikke viser.
Undtagelsen fra denne regel har vi dog i nogle mindre kendte, såkaldt smalle
(Filmperle), men rigtig gode film, som medlemmer af filmudvalget har set. Disse
film kalder vi FILMPERLER. Det gør vi for at fortælle, at her er der tale om en film
af særlig god kvalitet.
I 2011 startede projektet (Filmportalen) FILMPORTALEN op, en gruppe som
udvælger smalle film, som ellers ikke ville få plads i biografen. I vinterhalvåret
præsenteres disse film på seks mandage. Ganske vist giver dette ikke overskud, men
det udvider kvaliteten i filmudbuddet.

(Seniorbio) Vi er fortsat med vores succes SENIORBIO, som afvikles mandag eller
tirsdag eftermiddag flere gange om måneden.
(Operabio) Også OPERABIO søndag formiddage har et fast publikum, der sætter
pris på operaerne fra Metropolitan i New York med flotte billeder og sublim lyd.
Cinematekets forestillinger: (Easy Rider – motorcykler foran biografen)
I løbet af året har vi i samarbejde med Cinemateket (Det Danske Filminstitut) og
Langeland Bibliotek vist fire filmklassikere. Her billeder fra den ene, hvor
Langelands MC udstillede deres flotte maskiner foran biografen før filmen Easy
Rider. De øvrige var
- Festen (dansk film)
- Barndommens Gade (efter Tove Ditlevsens roman)
- The Last Waltz (The Bands afskedskoncert)
Disse filmklassikere er gratis for foreningens medlemmer – også de tre, der er
planlagt i år, hvoraf den første var i går.
VM-fodbold i juni
Efter succesen i 2017, hvor vi viste en af herrelandsholdet play-off kampe, besluttede
vi at vise DK’s tre indledende VM-kampe i juni på lærredet, hvilket resulterede i en
del kunder. Vi havde gjort plads i programmet, hvis DK skulle fortsætte, men her
blev der desværre kun plads til én kamp yderligere.
Koncerter (billede med André Rieu og Cliff Richard)
Et af de øvrige nye tiltag i 2018 er visning af koncerter. Vi har haft fire velbesøgte
koncerter med André Rieu og et par med Cliff Richard med hans 60-års
jubilæumskoncert.
Det Kongelige Teater
Igen i 2018 kunne vi tilbyde langelænderne at komme i Det Kongelige Teater,
henholdsvis
- Skuespilhuset: Kongens fald
- Operaen: Flagermusen (operette)
- Gamle Scene: Alice i eventyrland (ballet for hele familien)
Tilbuddet fra Det Kongelige Teater har ikke været der i et par år, men her sidst i 2018
fik vi atter muligheden. Vi håber tilbuddet vil dukke op igen.
Babybio
I perioden 2007 – 2014 viste vi jævnligt babybio, men grundet en faldende tilslutning
droppede vi tilbuddet. Men først på året fik vi en henvendelse fra en mødregruppe,
som gerne vil prøve igen. Vi startede babybio op igen i februar, og den første film var
– nok ikke uventet – MØDREGRUPPEN. Der kom 17 betalende + 11 babyer. Dette
er et nyt forsøg, som vi fortsatte med i marts. Til Babybio er der skelnelys i salen og
nedsat lyd.

Naturvidenskabelige foredrag (oversigt over foredrag i 2018)
Men den største succes i 2018 blandt de nye tiltag var visning af gratis naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus Universitet. Vi startede op som et forsøg i foråret. Vi
skal ikke betale for visningen, da Carlsberg yder store tilskud til projektet. Det blev
så stor en succes, at vi valgte at fortsætte i efteråret med alle de syv tilbudte foredrag,
hvoraf det ene dog blev flyttet til Langeland Bibliotek grundet en Galla-premiere.
I alt har der i 2018 været 1.033 publikummer til de 10 foredrag i biografen, et
gennemsnit på 103 – et overvældende antal, som kom helt bag på os. Det store antal
er også blevet bemærket af projektlederne ved det Naturvidenskabelig Institut på
Aarhus Universitet. Her i 2019 er vi fortsat med foredragene, hvoraf flere har
været totalt udsolgte. Foredragene er stadig gratis, men biografen tager en fast pris på
20 kr. for en forfriskning i pausen, så vi også får lidt ud af det. Prisen på de 20 kr. har
ikke ændret på besøgstallet, dog trækker foredragne på engelsk ikke så meget som
dem på dansk.
Lukkede arrangementer
Børnebiffen
Siden 2010 har vi haft visninger i Børnebiffen for daginstitutioner. Ordningen er
administreret af Kulturregion Fyn og er gratis for daginstitutionerne, kun transport
skal man selv sørge for. Vi får en fast leje pr. formiddag for at lægge biograf til.
Med Skolen I Biografen
Med Skolen I Biografen er et samarbejde mellem Det Danske Filminstitut,
kommuner, biografer og Centre for Undervisningsmidler. Filmene udvælges til
undervisningsbrug af filmkonsulenter i samarbejde med biograferne. Til alle film
udarbejder Filminstituttet pæd. materiale, som kan bruges i undervisningen. Vi får en
afregning pr. solgt sæde.
Firma-arrangement med New Look m.fl.
I samarbejde med New Look og flere andre butikker har vi haft et par arrangementer,
hvor butikkerne præsenterede produkter efterfulgt af en god film.
Det er en win-win situation for både butikker og biografen. Vi får solgt en god
portion billetter og butikkerne får fat i kunderne.
Tre Gallapremierer i november
I løbet af 14 dage havde den oplevelse at præsentere hele tre FilmFyn Gallapremierer. Først efterårets storfilm ‘I krig & kærlighed’, som siden solgte næsten
500 billetter i Bio Langeland. På billedet øverst til venstre ses de to hovedkræfter:
Rosalinde Mynster og Sebastian Jessen sammen med Bo Damgaard (fhv. direktør for
FilmFyn) samt instruktør og producer. Nederst til venstre er instruktøren Kasper
Thorsting ved at sætte sin autograf på plakaten til Bio Langeland.
Gallapremiere: Fremmed
Allerede den 3. november var der atter en Galla-premiere, hvor der blev præsenteret
en kortfilm: Fremmed.

Gallapremiere: Brakland
Og rækken blev afsluttet den 12. november, hvor ungdomsfilmen Brakland blev
præsenteret for sit ungdommelige publikum, som til dels var inviteret fra de
langelandske skoler. Til disse Galla-premierer lejer FilmFyn biografen og vi får
samtidigt salget af drikkevarer, popcorn etc.
Øvrige begivenheder (lukkede forestillinger)
Endvidere har vi haft udlejninger til
- Edit 24 (Langeland Bibliotek)
- Konfirmanderne / præsterne
- 6. klasse Ørstedskolen
- Demens bio
- Biblioteket – Klar Parat Svar Quiz med 6. klasserne
- Værkstedsgården
Status & Statistik
Billetsalg: Status vedr. film
Efter et dyk i 2017 har publikumstallet rettet sig.
Filmomsætning
Det samme har filmomsætningen, trods et rekordstort antal fribilletter, bl.a. til
foredrag, VM-fodbold, Galla-premierer og medarbejderbilletter
Top 10 i 2018)
De danske storfilm dominerer igen Top 10.
Alle tiders Top 10
Mon vi nogensinde får nye film ind på Alle Tiders Top 10?
Caféen
Salget i caféen er en af grundpillerne under Bio Langeland. Der er en god omsætning
med et tilfredsstillende dækningsbidrag. Vi har en meget kompetent cafégruppe, som
styrer indkøb og lager af såvel cafévarer som rengøringsmidler m.m. Cafégruppen
tager sig ligeledes af maskinparken i caféen og vedligeholdelsen af disse,
kaffemaskine, opvaskemaskine, køleskab, popcornmaskine etc.
Hvad er der ellers sket i 2018
Vi har i en årrække lidt af pladsproblemer, så derfor blev det i 2017 besluttet at
(billede af arbejdet) opføre en tilbygning bag biografen til depot. Byggeriet
begyndte i slutningen af 2017 og blev færdigt i februar 2018 (Indretning). Her er en
del af de frivillige medarbejdere i gang med at samle og opstille inventaret. Her ses
det færdige resultat. Vi skulle nok ha’ opført en større tilbygning, da al pladsen
allerede er besat, men sådan går det som regel.
Ny programflyer i 2018
Med god hjælp fra Gitte Jensen startede vi i 2017 med at producere vores egen
programflyer. Efter forskellige udgaver fandt vi i 2018 frem til den bedste løsning,
som ses her.

Fremtiden
Forventede nye tiltag i 2019
Nye stole. I juni er der bestilt og planlagt udskiftning af alle stole i salen. Efter snart
17 år er det på tide at få nye stole, så biografen hele tiden er flot og indbydende med
god sidde-comfort. Vi holder lukket i uge 25, hvor sæderne bliver skiftet og nyt
lydudstyr installeret m.m.:
- Nye forstærkere (5 stk.)
- Nye højttalere bag lærredet (3 stk.)
- Nyt lydsystem i caféen (anlæg, IPad, mikrofon)
- Nye tæpper i salen (de er slidte og vi har haft vandskade)
- Nye tæppelister på trappen i salen med lys (for at forebygge fald)
- Nyt biograflys i siderne på loftet (De gamle glødepærer kan ikke fås mere)
- Nye touch-skærme i caféen (med bedre og mere enkle betjeningsmuligheder
for de frivillige medarbejdere).
Tak og afslutning
Som medlem af en lille eksklusiv skare af foreningsbiografer i Danmark fungerer Bio
Langeland helt uden offentlige driftstilskud, men ikke desto mindre har vi en stærk
økonomi og står derfor godt rustet til fremtiden. Dette er bestyrelsen, der prøver at
holde sammen på det hele. Samtidig har vi en stor medlemsskare bag biografen samt
en mindre hær af frivillige, som tilsammen sørger for den daglige drift. Det kan bare
lade sig gøre her på Langeland.
(TAK)
Derfor skal der fra min side lyde endnu en stor tak til bestyrelse og driftsledelse for et
virkelig godt samarbejde i det forløbne år, tak alle medarbejdere på de 10 teams i
biografen, såvel operatører som cafémedarbejdere. En særlig tak til de medarbejdere,
som har ydet en ekstra indsats i pr- og filmudvalget, cafégruppen, samt til alle andre,
som varetager ekstra opgaver som korrekturlæsere, it-folk, vaskeri, plakatopsættere,
grafiker og evt. andre funktioner, jeg ikke har fået med.
Dette var beretningen for 2018, som hermed overlades til generalforsamlingens
behandling.
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