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10 års dag
Biograferne inviterer alle børn der fylder 10 år i 2010 gratis i biografen den 8. maj.
10 års dagen blev afholdt for første gang i 2009 og var en stor succes. Biograferne og de
danske filmudlejere har derfor besluttet, at dagen skal være en årlig tilbagevendende
begivenhed.
Alle 66.000 børn født i år 2000 kan på dagen gratis benytte de 57.800 biografsæder, der er
til rådighed.
”Baggrunden for initiativet er at vi ønsker at give alle børn i Danmark muligheden for den
unikke oplevelse som en tur i biografens mørke er” udtaler Kim Pedersen, formand for
danske biografer, ”ligesom vi har en forventning om at vi kan være medvirkende til at
skabe gode loyale brugere af biografoplevelsen” fortsætter han.
En undersøgelse i England af Ipsos MORI afslører, at unges biografvaner fortsætter når de
bliver voksne. Mennesker, som ofte så film som børn, går mere i biografen som voksne i
forhold til dem der ikke gjorde.
MORI-undersøgelsen afslører, at gennemsnitborgeren anerkender vigtigheden af film i
forbindelse med menneskelig udvikling, og den positive rolle det kan spille i et skolebarns
liv. Biograffilm er en af de vigtigste kunstformer, og 68% af respondenterne sætter
biograffilm på deres top 3 over litteratur, teater og visuel kunst, mens 61% af befolkningen
mener, at ”film er den mest avancerede form for historiefortælling.”
Det er de respektive biografer, der tilrettelægger programmet for dagen, så informationer
om film, billetbestilling osv. skal ske ved henvendelse til den biograf, man ønsker at
benytte.
Anders Morgenthaler har lavet plakaten til dagen. Han fik selv sin spillefilmdebut i 2006
med Princess, og er desuden kendt for figuren Dolph og senest børnefilmen Æblet og
Ormen
For yderligere oplysninger gå ind på www.10aarsdagen.dk eller kontakt
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