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Da jeg skulle lave denne beretning til i aften valgte jeg, som udgangspunkt, at dykke ned i vores vedtægter
gældende Byens Bio. For hvad er det vi arbejder med, og hvad er det vi ønsker med vores biograf? Det er
ofte godt lige at se nærmere på det udgangspunkt det hele startede med.
I vores formål paragraf 2 har vi 5 visionspunkter: Den første hedder: at drive biograf i Jelling. Og det kan vi
svare ja til. Vi har hele året rundt daglige forestillinger, kun afbrudt af jul, nytår og festival. Med 7
aftenforestillinger og to børneforestillinger hver uge, samt diverse særforestillinger og lukkede forestillinger
er vi en godt forankret biograf. Den næste hedder: at vise et bredt udvalg af såvel danske som udenlandske
film for folk i alle aldre. På dette punkt har vi også opfyldt målet. Vi viser mange danske film, og vi kommer
hele verden rundt, når vi vælger udenlandske film. Vi viser film for folk fra 3 år til 100 år. Det 3. punkt
hedder: at skabe og styrke interessen for filmmiljøet, filmkulturen og filmkunsten i Jelling. Igen et ja til dette
punkt. For vi har et varieret filmvalg, hvor vi undersøger og viser en store skare af forskellige filmgenrer,
som både udfordrer og peger i nye filmiske retninger. Der er store og smalle film. Der er blockboster film,
og der er ”bulgariske kortfilm”. Vi har en broget buket af film, og det skal vi blive ved med at have. Det 4.
punkt hedder: at tilrettelægge og afvikle arrangementer, hvor filmforevisning er en væsentlig del af
indholdet. Igen har vi opfyldt visionen, da vi i mange sammenhænge laver arrangementer, hvor
filmforevisninger er en del et større program. Det er der, hvor vi bl.a. har mad, bøger og foredrag indover
vores forestillinger. Det sidste visionspunkt hedder: at indgå i et tæt og kreativt samarbejde med andre
kulturelle foreninger eller grupper, primært foreninger tilknyttet kulturhuset i Jelling. Og et ja til dette punkt.
Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med især de grupper der er tilknyttet Byens Hus. Her kan
nævnes Byens kunst, Biblioteket og Byens cafe.
Efter at have kigget på paragraf 2, kan man sådan set sige, at vores biograf fundamentalt er der, hvor vi
gerne vil have den skal være. Og med det udgangspunkt kan vi så kigge på det år, der er gået siden sidste
generalforsamling.
I efteråret kunne vi for første gang mærke, at vi ikke er helt unge længere. Der er begyndt at komme en vis
slidtage i biografen, og det første tegn som er synligt for øjet, er vores stole. De øverste rækker er de
rækker der bliver brugt mest, og det kan man efterhånden se. Vi fik det råd, at man kan forlænge levetiden
på stolene, hvis man flytter rundt på dem, da belastningen er forskellig fra række til række. En
arbejdslørdag i efteråret flyttede og byttede bestyrelsen de nederste række stole med de øverste. Så nu
håber vi, at stolene har en levetid på yderligere 7 år.
I vores biograf har vi, som nævnt tidligere, ofte arrangementer, hvor filmvisningen ikke er hele konceptet
men en del af det. I året der gik har vi haft et spændende samarbejde med Århus Filmværksted, der brugte
vores biograf til premieren på et filmprojekt der fik titlen: Encounters.
Her arbejdede asylansøgere her fra Jelling sammen med filmfolk fra Århus om at skabe en dokumentarfilm,
der belyste deres ophold og liv i asylcenteret. Vi var behjælpelig med filmforevisning, reklame for filmen, og
afholdt en reception i forbindelse med premieren. Det var et frugtbart samarbejde, og vi viste, at vores
biograf kan udvide rammerne for hvad vi kan.

I 2016 indledte vi et samarbejde med Bredagerskolen, hvor de med konceptet ”Med skolen i biografen” fik
alle deres elever fra o. årgang til 9. årgang i biografen. Med skolen i biografen er et landsdækkende tiltag,
hvor kommunerne kan give deres skoler en chance for at komme i biografen for at se kvalitetsfilm. Det er
film, der har et pædagogisk sigte, og film som kan bruges i undervisningen. Vejle Kommune er dog ikke med
i projektet, men vi lavede udenom kommunen en aftale med Filminstituttet. Og i år har vi endvidere fået
flere skole med på ideen. Jelling Friskole, Kollerup Skole, Røde Kors Skolen, Skibet Skole og selvfølgelig
Bredagerskolen har alle haft deres elever inde i vores biograf for at se film. Vi er glade for at kunne give
børn i Jelling og omegn en filmisk oplevelse og et kendskab til vores biograf.
For ganske nylig har vi fået søsat en ganske længe ventet investering. I alle årene fra vores opstart i 2010 og
til nu, har vi brugt det samme billet- og salgssystem. I løbet af disse år er der nu kommet nye teknologiske
tiltag og opfindelser, og Byens Bio har også tænkt sig at være en del af dette. Tiden var meget moden til, at
vi investererede i ny teknologi, så vi kunne være tidssvarende i henhold til moderne billetsystem. Vi har
således via E-billet købt et nymoderne Billetpro Touch-system, og vi har fået opdateret vores dankort
automat, så vi nu kan modtage b.la. mobilepay. Systemet har allerede vist sig at være en god investering,
da det giver kunderne flere muligheder for at betale på forskellige måder.
Hvad har vi så på tapetet fremover? Vi skal løbende følge med den tekniske og praktiske udvikling inden for
filmområdet filmmediet er i en konstant udvikling, og hvert år der nye landevindinger, der får filmgenren
hen i en ny retning. Vi følger med så godt vi nu kan med de ressurcer vi nu har. Og lige pt. og i den
nærmeste fremtid vil vi arbejde på et nyt tiltag, der gør at ordblinde og svagtseende får bedre mulighed for
at følge med i de film vi viser. Via en app som man har på sin IPhone eller Android telefon kan man, i vores
biograf, få oplæst underteksterne inde i biografen, når man har hørebøfferne på.
Efter at have drevet biograf i 7½ år, har vi, tror vi, fundet løsningen på det problem, som har optaget os i
alle de år. Nemlig popcorn-problemet. Vi har løst den gordiske knude, da vi nu sælger popcorn, som er
færdiglavet fra starten af. Vi står altså ikke og laver dem selv længere. Det tog altså 7½ år at finde ud af 😊
Til sidst skal lyde, og som man ikke kan sige nok. Tak til vores 100 frivillige og 300 medlemmer. Uden jer
ingen biograf.
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