Tisdagen den 3 juli

Biografdagen i Almedalen
Tisdagsförmiddagen i Almedalen ägnar vi åt de svenska biograferna och den
svenska filmens framtid. Vi bjuder på frukost, lunch, två spännande samtal
och så blir det så klart bio!

Plats: Biografen Borgen. Hästgatan 24.
8.00 - 8.30

Frukost
Börja Biografdagen med frukost i foajén utanför salong 5. Vi bjuder på
kaffe, smörgås m.m. i anslutning till dagens första seminarium.

Sveriges Biografägareförbund

8.30 - 9.50

Är biografens framtid hotad?
– Ett drama i tre akter om biografens roll i samhället

Hur på verkar den höjda biografmomsen Sveriges landsortsbiografer och
vilken kulturpolitik krävs för att biografnäringen ska kunna utvecklas?
Samtal mellan bransch och politiker.

Film & Tv-branschens sammarbetskomité

10.00 - 11.30

Google, Telia och Lagen
–

Vem bestämmer på internet?

Vad innebär internetplattformarnas avsaknad av publicistiskt ansvar?
Sker lagbrott redan idag? Behövs ny lagstiftning? Samtal mellan filmbranschfolk, publicister, politiker och experter.
(Förtäring bjuds efter seminariet till deltagare och publik)

Filmvisning:

12.00 - 14.00

BERGMAN – ETT ÅR, ETT LIV
SBF & FTVS bjuder på en förhandsvisning av en av höstens mest emotsedda dokumentärer. Jane Magnussons porträtt av en av vår tids
största filmregissörer, Ingmar Bergman.
(Biljetter delas ut till de som besöker något av dagens seminarier)

VÄLKOMMEN!

Tisdagen den 3 juli

Biografdagen i Almedalen
Sveriges Biografägareförbund bjuder in till samtal:

Är biografens framtid hotad?
– Ett drama i tre akter om biografens roll i samhället
Den lokala biografen har i över hundra år varit en samlingsplats för
miljontals människor runt om i Sverige. Det senaste årets höjning
av biografmomsen riskerar nu att slå undan benen för en stor del
av dessa biosalonger, men hur påverkas den svenska landsbygden
om biograferna tvingas stänga ner?
Biografen är en demokratisk kulturinstitution tillgänglig för i stort sett alla och precis som
bibliotek, post och apotek en grundbult i tusentals svenska samhällen. 2017 höjdes momsen
på biobesök och vi börjar nu se effekter av denna höjning på biografägare på små och medelstora orter. Marginalerna för investeringar och underhåll minskar och den ökade kostnaden
för kunderna påverkar besökarantalet. Ett antal små biografer på landsorten har redan
tvingats lägga ner och fler står på tur. Vem har ansvaret för att skapa ett levande kulturliv
även utanför storstäderna och vilken kulturpolitik krävs för att biografnäringen
ska kunna utvecklas?

Välkommen!

Tid: Tisdagen den 3 juli. 8.30-10.00 (Frukost serveras från 8.00)
Plats: Biografen Borgen (sallong 5). Hästgatan 24.
Medverkande:
Kalle Boman

Harald Hjalmarsson (M)

– Filmproducent och professor i filmisk
gestaltning vid Göteborgs universitet

– Oppositionsråd, Västerviks kommun

Eva Hamilton

Git Schenyius

– Ordförande, Film&TV-Producenterna

– Festivalchef, Stockholms filmfestival

Ulf Dernevik (MP)

Cecilia Magnusson (M)

– Politiskt sakkunnig hos kultur- och
demokratiministern

– Riksdagsledamot

Moderator: David Hulth Wallgren
Sveriges Biografägareförbund - biografagareforbundet.se

