Ansökan: Fastighetsägare Sofielunds fond
Föreningen Film i Malmö
Stadiongatan 61a, 21762 Malmö

●

Mål och syfte.

Målet är att skapa en kvartersbiograf på Norra grängesbergsgatan i Malmö. Vi ämnar driva en biograf som
kan fungera som en mötesplats på den dynamiska gatan. Främst kommer vi att visa lokalt producerad film,
men också smalare produktioner och konstfilm. En del filmer kommer visas löpande på fasta tider, men vi
kommer även att ha evenemang av typen festivaler på olika teman, “open screenings” och givetvis kommer
det även kunna gå att använda våra faciliteter om man som lokalt engagerad förening eller person har en
idé.
●

Vad ska göras? Hur? Varför?

Vi har fått ett fördelaktigt kontrakt på en lokal på Norra Grängesbergsgatan 15 som ägs av Pågen. Vi är
även på mycket god väg att låna inventarier och teknik för vår verksamhet (från Lunds Konsthall, Malmö
Stad m.fl.), vi bedömer att intresset för biografen är stort, platsen perfekt och förutsättningarna goda.
●

Vilket resultat ska uppnås?

Malmö har ett rikt filmliv. Olika aktörer: filmare, konstnärer, dokumentärfilmskapare m.fl. skapar film utifrån
ofta ganska dåliga förutsättningar. Vi önskar skapa en plats för dessa, där de kan visa sina filmer för en
engagerad och intresserad publik. Vi hoppas också att vi genom film och kultur kan skapa en plats som
välkomnar alla Norra Grängesbergs brukare: inte bara som passiva betraktare utan också som aktiva
medskapare - vi hoppas att vi kan ta tillvara folks idéer och ambitioner i vår lokal. Förutom regelrätta
filmvisningar i vår och andras regi ser vi framför oss olika typer av föreningsaktiviteter i lokalen, möten,
föreläsningar, fikor mm. Givetvis vill vi också att olika generationer ska få glädje av vår verksamhet,
exempelvis seniorer som är intresserade av film om, och skapad i, Malmö under 1900-talet.
●

Tidsplan.

Den 19 januari, eller därikring, har vi ambitionen att inviga biografen med en minifestival, ämnad åt
filmskapare från Malmö. Och från och med februari har vi ambitionen att börja med ett antal regelbundna
filmvisningar varje vecka.
●

Ekonomisk plan.

De 15000 som söks av Fastighetsägare Sofielund kommer att täcka den minimala hyra som vi har de
första 6 månaderna. Efter det hoppas vi att olika typer av kulturstöd (som föreningens medlemmar i sina
olika kapaciteter är mycket bra på att söka) samt biljettintäkter ska skapa en ekonomiskt hållbar situation
för föreningen.
●

Verksamhetens stadgar.

Vi bifogar Föreningens stadgar, och föreningens registreringsbevis från Skatteverket.
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