FORENINGEN
Vi har organiseret os med en bestyrelse og en
række arbejdsgrupper.
Driftsgruppen, som står for indkøb af kioskvarer, billet- og sliksalg, barpasning ved særforestillinger, plakatophængning og meget mere.
Operatørgruppen, som passer teknikken.
Børnefilmgruppen, som seks gange om året viser
film for de 6-9 og de 10-13 årige børn i Aarup og
omegn.
Filmgruppen, som vælger og bestiller alle film.
PR-gruppen, som sørger for annoncering og
udarbejdelse af PR-materiale.
Resten, og det er ikke så lidt, laves af enkeltpersoner og ad hoc-grupper.
Vil du være med på bio-holdet?
Opgaver er der nemlig nok af! Det koster dig
100 kr. om året og måske en del timer (hvor
mange, bestemmer du selv) sammen med andre
glade, engagerede og iderige voksne mennesker.

Læs mere på:
www.aarupbio.dk

Som medlem af Aarup Biografforening har du
mulighed for at modtage en nyheds-mail med de
kommende arrangementer. Så kan du tilmelde dig
inden arrangementet bliver udsolgt!
Skriv din email-adrese her:

Alle aktiviteter i biografsalen udføres udelukkende ved brug af frivillig arbejdskraft,
men Industrien som sådan kunne ikke drives
uden et meget engageret og serviceminded
bibliotekspersonale.

Underskrift:______________________________

25-30 gange om året er salen optaget af koncert, teater eller andre arrangementer. Salen
kan lejes for 1000 Kr.

By:_____________________________

Og så har vi selvfølgelig hver uge en ny film
på aftenprogrammet. Månedens første lørdag/
søndag eftermiddag vises der film for de alleryngste.

Dato:____________

I løbet af 1990’erne opstod tanken om at lave
et egentligt kulturhus i bygningskomplekset.
Det første skridt blev taget i 2000 med facaderenovering og etablering af en fælles foyer
for bibliotek og biograf.
Den efterhånden nedslidte biografsal blev totalrenoveret fem år senere, hvor også det forældede kinoudstyr blev erstattet med nyt.

Har du en god ide’ - hører vi gerne fra dig!

Telefon nr.:_____________

Ejendommen overgik i 1977 til den daværende
Aarup Kommune, som slog dørene op til Aarup
Bibliotek året efter.

Aarup Bio er ”mad-og-film-aftener”, maratonbio, formiddagsbio, rejseforedrag, film for
børnehave- og skolebørn, og vores egen
børnefilmklub, snigpremierer, fastelavnsfest
og alt det, vi endnu ikke har fundet på.

Skriv venligst tydeligt!

Postnummer:___________

Håndværker- og Industriforeningen holdt fra
1890 til 1968 til i det nuværende bibliotek,
hvor der var restaurant, mødelokaler og balsal,
indtil bygningen blev overtaget af en møbelforretning.
Visning af film foregik i mange år i balsalen,
når rejsebiografen dukkede op på Industrien.
Men marts 1955 kunne Håndværker- og Industriforeningen indvi en tip-top-moderne
biograf indrettet med 225 pladser.

Siden genindvielsen i februar 2006 har
Aarup Bio hørt til i biografernes superliga, for
hvor i landet finder man en smukkere sal, en
bedre lyd- og billedkvalitet og et mere engageret personale?

____________________@______________.dk

Adresse:___________________________________________________

Aarup Biografforening står for driften af
Aarup Bio, som er en del af Aarups kulturhus,
der efter en større renovering genopstod som
”Industrien” i november 2000.

PROFIL

Navn:_____________________________________________________

HISTORIEN

