
Kære Biografklubber, (information vedr. DVD klubber sendes i særskilt 
mail til DVD klub formændene)

Som I sikkert allerede ved, er biograferne nu ved at genåbne og det 
betyder, at også distributørerne er på vej tilbage på arbejde.

Filmbestilling til sæson 2020-21:
Fra mandag d. 8. juni kan I derfor bestille film til kommende sæson.
Bemærk at behandlingstiden kan være lidt længere end den plejer pga.
lavere bemanding hos udlejerne samt at I kan blive kontaktet med 
henblik på ændringer, hvis I bestiller titler, der pga. Corona situationen 
har fået rykket premieredatoen.

Biografernes genåbning - restriktionerne i hovedtræk:

- Maksimalt 500 personer i de enkelte sale.

- Hvert 2. sæde skal være tomt, eller der skal sikres 1 meters afstand 
mellem publikum målt fra midten af sædet. 1 publikum pr. 2 m2 
gulvareal i salene. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.
Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved 
sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter 
mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt 
kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx 
være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx 
kærester m.v.

- Maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal (inkl. 
personale) i publikumsarealerne uden for salene.

Læs evt. Kulturministeriets fulde retningslinjer HER

Sæson 2020-21:
Ingen ved, hvordan restriktionerne vil se ud ved sæsonstart. I bør derfor 
overveje løsninger (herunder fastsættelse af salsleje) sammen med 
biografen og evt. kommunen, i tilfælde af, at der kun må sælges 
medlemskaber til hvert andet sæde.

Klubber i biografer med kun én sal opfordres - i tilfælde af ovennævnte - 
til at afholde flere visninger pr. hold. Er klubbens biograf derimod større, 
vil der f.eks kunne vises film samtidigt i flere sale. Obs. I betaler IKKE 
mere i filmleje ved flere visninger (herunder samtidig visning i 
flere sale) af samme film til samme aldersgruppe, da I betaler 
pr. hoved pr. hold pr. film. I skal blot bestille filmen i den 
datoperiode, den skal vises.

Ift. evt. øget antal visninger vil vi gerne høre fra jer, hvis det giver jer 
udfordringer økonomisk eller på anden vis, således at vi kan kortlægge 
omfanget og vurdere eventuelle tiltag i den forbindelse.

https://dabuf.us9.list-manage.com/track/click?u=18ef1760b3fcb7748c56a9c95&id=66f2cd1c47&e=2337f12ebe


Hvis der, mod formodning, skulle ske en genlukning af samfundet - og 
dermed biograferne - til efteråret/vinter, vil DaBUF bistå med alternative
online aktiviteter/visninger, I kan tilbyde jeres medlemmer.

DEL endelig jeres tanker, overvejelser og evt. tiltag i DaBUF chat, så vi 
kan hjælpe hinanden bedst muligt! Og kontakt os, hvis I har spørgsmål 
til ovennævnte eller andet - stort som småt - det er det, vi er her for.

Bedste hilsner
DaBUF Sekretariat
Janne & Kine 
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