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Arbejdsgrupper og samarbejdspartnere
Glumsø Biograf & Kulturhus er en biograf, hvor arbejdet udføres af frivillige medlemmer. I
øjeblikket er vi ca. 30 medlemmer. Der er ingen af os, som får løn for vores arbejde. Vi gør
det, fordi vi synes det er sjovt, spændende og udviklende – og vi gør det, fordi vi kan lide
kultur, film og musik.
For at få tingene til at fungere, har vi forskellige arbejdsgrupper, som vi har meldt os til ud
fra lyst og interesse. Desuden skiftes vi alle sammen til at passe det daglige biografarbejde og de forskellige aktiviteter: filmforevisning, billetsalg og salg fra baren, koncerter,
Sodavandsdiskotek, STAND UP, foredrag, deltagelse i KOKS med bl.a. OPEN AIR osv.
Vores arbejdsgrupper har vidt mange opgaver:
Aktivitetsgruppen beslutter, hvilke koncerter, foredrag o.lign., der skal foregå i Glumsø Bio,
og gruppen indgår kontrakter og aftaler priser osv.
Filmgruppen beslutter, hvilke film der skal vises i biffen, bestiller film hjem og har kontakt
med filmdistributørerne.
PR-gruppen sørger for at brede informationer om, hvad der foregår i Glumsø Bio, ud til
lokalområdet via lokalaviser, vores hjemmeside, det blå program, dagblade, radio og TV
samt de sociale medier.
Servicegruppen sørger for, at biografen bliver vedligeholdt – og nogle gange forskønnet –
som f.eks. da vi fik ny facade i tiden omkring vores 25 års jubilæum.
Vi samarbejder med mange forskellige lokale aktører. Bl.a. har vi et tæt samarbejde med
Rejseladen om fællesarrangementer; med Superbrugsen i Glumsø omkring en stor del af
vores vareindkøb og salg af billetter og gavekort; samt med mange forskellige andre om
f.eks. firmaforestillinger, specialforestillinger m.v.. Desuden samarbejder vi med Næstved
Kommune, som støtter os økonomisk og har en repræsentant i vores bestyrelse.
Glumsø Biograf & Kulturhus er ikke bemandet i døgndrift, så det er svært at komme i
kontakt med os på andre tidspunkter end i åbningstiden inden film, dvs. tirsdag – fredag kl.
18.45 – 19.30 og søndag kl. 15.15 – 16. Desuden kan man skrive til os på
glumsoe.bio@gmail.com eller ringe på telefon 57646420 og lægge besked.
Hvis du vil i kontakt med os for at blive medlem, for at blive optrædende i Biografen eller
for at give os ros og ris, så er den nemmeste måde at skrive en mail. Mailen bliver derefter
videresendt til den gruppe eller den person, som skal tage sig af din henvendelse. Og så
kan du naturligvis lægge et brev i vores postkasse.
Vores formand er Inger Stoksbjerg tlf. 23 28 46 82.
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