

Nu är det dags för årets biofest. Välkommen på Värmlands Biodag 16 mars 2019

För andra året i rad bjuder de samverkande biograferna från föreningen Värmlands Biografnätverk tillsammans med Filmstaden Karlstad på biofest när Värmlands Biodag arrangeras lördagen den 16 mars. Årets biodag är större än någonsin, med mer filmer, större bredd och mer medverkande biografer.

Årets biodag erbjuder billiga biobesök på de tretton medverkande biograferna, en hejdundrande biofest med något för de allra flesta, stora som små. Biljettpriset är sänkt till i stort sett halva priset och under hela dagen visas det film på de värmländska biograferna, från förmiddag till sen kväll. Årets program bjuder bland annat på nypremiär av Värmlänningarna från 1957 till massvis av barnfilm, familjefilm, kvalitetsfilmer, publikfavoriter och skräckfilm ända in på dygnets sista timmar. Första visningen startar på Skoghalls Folkets Hus redan klockan 9 på morgonen och sista visningen hålls klockan 23 på Stjärnan i Torsby samt under dagen visas det film någonstans på en biograf i Värmland.

- Det är så fantastiskt roligt att kunna erbjuda Värmlands biodag igen till biobesökare i alla åldrar. Som vanligt blir det premiärer, klassiker, svenska och amerikanska filmer i en härlig blandning, säger Amalia Linninger, ordförande för Värmlands Biografnätverk och biografansvariga för Arenan i Karlstads kommun.

- Det är alltid kul när man får chans att jobba tillsammans på den här skalan, tack vare biografnätverket får de mindre biograferna en chans att visa upp sig på samma sätt som de större och mer etablerade biograferna på samma villkor. Varje biograf erbjuder en fest utifrån deras egna förmåga att visa film, vi är ju en bred grupp med olika typer av biografer som representeras under ett och samma parasoll. Men jag tycker ändå vi lyckas med att nå ut till våra besökare på rätt sätt, menar Robert Olsson, Skoghalls Folkets Hus

Medverkande biografer i år är Arenan- Karlstad, Bio Hagfors, Bio Nordvärmland (Ambjörby), Biograf Stjärnan (Torsby), Filmstaden - Karlstad, Forshaga Folkets Hus, Högboda Folkets Hus, Kristinehamns Bio, Saga Bio (Säffle), Skoghalls Folkets Hus, Storfors Biograf, Åmotfors Folkets Hus och Årjängs Folkets Hus & Bio.
Värmlands Biodag har stöd från Region Värmland och Svenska Filminstitutet. Årets samarbetspartners är Partykungen.se, radiokanalerna NRJ, Mix Megapol och Rock Klassiker samt SDR, CityTryck och Coca-Cola.
Värmlands Biografnätverk består av privata, föreningsdrivna och kommunalt drivna biografer och finns spridda över hela länet. Tillsammans driver de bland annat hemsidan varmland.bio och facebook sidan På Bio i Värmland där du kan se mer om både dagen och om vad som visas på deras samverkande biografer.

Bilder och mer information finns på http://www.varmland.bio/pressmaterial/ eller kontakta:
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