Tidlig julegave til Biohuset
Den lokale biograf har netop modtaget en donation på 500.000 kroner til
renoveringsprojektet af biografsalen, og hermed er målet om at realisere projektet
rykket tættere på at blive en realitet.
Den store donation kommer fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc—Kinney
Møllers Fond til almene Formaal”, og med de 500.000 kroner er der nu indsamlet
2,2 mio.kr til projektet, der forventes at koste knap fem mio.kr. at realisere.
- Det var en fantastisk nyhed, der tikkede ind forleden, og den store donation
fra A.P. Møller Fonden har givet os alle et stort rygstød i bestræbelserne på at
skabe en helt ny biografsal i Lemvig til glæde for alle vore trofaste og loyale
biografgængere samt forhåbentlig for endnu flere lokale borgere, der kan se
frem til filmoplevelser af høj kvalitet i den nye sal, siger Heidi Clausen, der er
formand for Biohuset.
2022 er jubilæumsår for Biohuset Lemvig, der kan fejre 100 års jubilæum i den
unikke bygning på Bredgade, og det største jubilæumsønske er netop en helt ny og
moderne biografsal med nye og komfortable stole, et nyt og meget større lærred
samt en lydkvalitet, der er helt i top.
-

Donationen fra A.P. Møller Fonden er en tidlig, men meget ønsket og stor
julegave. Vi har på nuværende tidspunkt fået positive tilbagemeldinger fra
flere andre fonde, så indsamlingen nu har passeret 2.2 mio.kr. Vi er ikke i mål
endnu, men vi tror på, at vi med flere aktiviteter og ansøgninger henover
vinteren får indsamlet de nødvendige midler til at realisere projektet, siger
Heidi Clausen.

Filmforestillingerne er kerneproduktet
Der foregår mange spændende aktiviteter i Biohuset henover året – i biografsalen
og i lokalerne på førstesal – men kernen i driften af huset er filmforestillingerne.
- Vi sælger cirka 13.000 billetter om året til vores biograf, men vi har da
ambitioner om, at endnu flere skal få den unikke filmoplevelse i den lokale
biograf, siger Heidi Clausen, der håber, at Biohuset med de nye faciliteter vil
hæve antallet af biografgængere til cirka 20.000 mennesker om året.
Baggrunden for at gå i gang med den omfattende renovering af selve biografsalen er
da også, at publikum i dag stiller høje krav til filmoplevelsen.

Selve Biohuset i Bredgade er en helt unik bygning med en ikonisk facade og de
snoede trapper op til balkonen.
-

Bygningen og trapperne bevares, som vi kender det, men i selve salen vil der
ske mange forandringer. Man kan snart se projektet i Biohuset, hvor
arkitektfirmaet har lavet nogle fine plancher, der viser hele idéen med
moderniseringen, oplyser Heidi Clausen.

Man kan desuden følge med i renoveringsprojektet på Biohusets hjemmeside og på
biografens facebook-side.

