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ER DU VORES NYE BIOGRAFMEDLEM?
Glumsø Bio søger nye medlemmer.
August 2012 går starten på en ny æra: Vi er blevet digitaliseret! Det betyder, at der er rigtig mange
mindre og større opgaver, der skal klares. Det betyder også, at det er et rigtig godt tidspunkt at
komme ind i biografgruppen på, fordi mange gamle arbejdsgange og rutiner er afgået ved døden
og nye måder skal udvikles, så vi får en god hverdag og et godt teamwork fremover.
Har du lyst til at være med??
Som frivillige får vi ikke løn for vores arbejde. Vi gør det, fordi vi synes det er sjovt og spændende,
og vi gør det, fordi vi har lyst til at gøre noget sammen med andre. Og så gør vi det, fordi vi synes,
det er rigtigt vigtigt, at der er en biograf og et kulturhus i Glumsø, hvor alle aldersgrupper kan
komme og få nogle gode oplevelser! Vi har et rigtig godt samarbejde i vores forskellige
arbejdsgrupper og på tværs af grupperne. Og vi kan lide kontakten med vores publikum til film og
musik og andre aktiviteter.
Konkret søger vi nye medlemmer til at være med til at løse de daglige opgaver, som bl.a. er:
- Vagter til film, musikarrangementer og forskellige andre aktiviteter i huset
- Betjening af lyd og scene til musikarrangementer, optræden, foredrag o.lign.
- Særlige ansvarsområder f.eks. indkøb, bestillinger og daglig drift af huset
- Økonomistyring
- Kontakt til støttegruppe og nye målgrupper
- Drift og løbende udvikling af hjemmesiden og brug af sociale medier (Facebook)
- Udarbejdelse af tekster og fotografering til brug for PR
- Bindeled mellem biografen og andre foreninger i byen
- Samarbejde med lokale aktører om f.eks. KOKS
- Kontakt til sponsorer og aftaler om nye sponsorater
- Udarbejdelse og styring af annoncering og information forud for filmfremvisning og aktiviteter
- Vedligeholdelse af Biografen ved bl.a. enkelte arbejdslørdage
Det er meget individuelt, hvor mange opgaver det enkelte biografmedlem påtager sig. Alle har
vagter, som fordeles nogenlunde jævnt over en vagtplan på et par måneder. Nogle deltager i en
enkelt arbejdsgruppe, mens andre deltager i flere. Så det er muligt at skrue op og ned på
aktivitetsniveauet i Biografen, så familieliv, arbejdsliv og f.eks. uddannelse kan passes på en
tilfredsstillende måde, sideløbende med biografarbejdet. Biografens medlemmer lærer mange ting,
som også kan bruges andre steder. Bl.a. har nogle af vores tidligere unge medlemmer haft god
nytte af, at der står f.eks. filmoperatør på deres CV.
Hvis du er interesseret i at få mere at vide og evt. søge optagelse i biografgruppen, kan du få
kontakt med biografen ved at ringe til Kirsten Andersen på tlf. 28116697 eller skrive til hende på
e-mail: torben.wibe.andersen@tdcadsl.dk
Vi glæder os til at møde dig!
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