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Sjællands hyggeligste biograf

Glumsø 2012

Kære Biografbruger(e)!
Vi har brug for din/jeres støtte og opbakning!
Glumsø Biograf & Kulturhus har været drevet af frivillige medlemmer siden 1985. I efteråret 2010
holdt vi 25 års jubilæum. I øjeblikket er vi ca. 30 frivillige medlemmer. Biografen blev oprindeligt
indviet i 1923 – dvs at 100 års fødselsdagen nærmer sig langsomt men sikkert. I år bliver vi
digitaliseret. Vores gamle kinomaskine, fru Bauer, viste sin sidste film den 27. maj 2012, og den
29. september holder vi officiel indvielse af vores digitale udstyr.
Glumsø Biograf & Kulturhus har det formål at sætte kulør på tilværelsen for husets brugere. At give
gode oplevelser og nogle gange stof til eftertanke. Vores repertoire er i perioden som medlemsdrevet hus blevet udvidet, så vi i mange år har suppleret filmforestillinger med musikaftener,
børnefilmklub, foredrag, sodavandsdiskotek, børneunderholdning, STAND UP, OPEN AIR o.m.a.
Men biografdrift med frivillige, ulønnede medlemmer gør det ikke alene. Der skal penge til! Det er
dyrt at drive biograf. Og det er blevet endnu dyrere, fordi filmlejen er dyrere i den digitale tidsalder,
end den var med filmspoler. Samtidig kan sukker og fedtafgiften mærkes på barens slik og
sodavand. Derfor har vi brug for økonomisk støtte. Gennem årene har mange mennesker og lokale
foreninger støttet os økonomisk og praktisk, og vi har brug for, at denne støtte fortsætter. Så vi kan
komme videre – og være en aktiv biograf og et levende kulturhus i 2023 – når huset fylder 100 år.
Der er flere måder at støtte os på:
1. Du kan melde dig som frivillig og være med til at få aktiviteter og filmfremvisning til at
fungere i hverdagen. Hvis du ønsker at blive frivillig, så se vores opslag andetsteds her på
hjemmesiden om dette.
2. Du kan melde dig som økonomisk støtteperson eller støttende firma/forening. Vi har en
støttegruppe, som har været der i mange år. Mindstebetalingen er 100 kr. pr. år – men du
må meget gerne donere et større beløb. Beløbet kan indbetales på flere måder:
a) Du kan overføre beløbet via netbank til reg. nr. 4955 - konto nr. 3526 105 184
b) Du kan betale kontant i bio, og sige til barvagten at det er til Bio-støtten
c) Du kan få udleveret et indbetalingskort i biografen, som du kan betale enten via
netbank eller på posthuset.
Pengene bliver overført til støttegruppens konto i Danske Bank. Husk at anføre navn og
adresse og ordet støttegruppe, uanset hvordan du betaler. Alle bidrag går ubeskåret til
biografens virke.
På forhånd tak for din/jeres interesse!
Glumsø Biograf & Kulturhus
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