FLIMMER arrangerar årligen Norrköpings Filmfestival och Utomhusbio, i samarbete med
Norrköpings kommun, organisationer och näringslivet, liksom många frivilliga.

FLIMMER is a filmsociety based in the south of Sweden, producing Norrkoping Film Festival,
Open Air Cinema and filmclubevents throughout the year.

Arrangemangsspecifikation 2011
Denna arrangemangsspecifikation utgör en väsentlig del av den orderbekräftelse den är knuten till.
Den är till för att underlätta arbetet med och kring utomhusbiovisningen, för både Flimmer som är
leverantör och för dig som är arrangör.
Avvikelser eller ändringar i denna specifikation måste ske i en överenskommelse mellan
arrangören och Flimmer.
Vi ber er observera att denna bilaga är en integrerad del i kontraktet och således är samtliga
punkter bindande.

KONTAKTER
Ansvarig samt bokning
Linnea Landers
0736-31 69 55
linnea.landers@flimmer.nu, utomhusbio@flimmer.nu

Ekonomi och fakturor
Niklas Barwe
ekonomi@flimmer.nu

FILMBOKNING
Arrangören för en dialog med Flimmer kring val av film beroende på den målgrupp man vill visa
film för. Filmer bokas sedan med hjälp av Flimmer hos Swedish Film. Inga filmer som har 15 års
gräns får på grund av bestämmelser från Statens Biografbyrå om åldersgränser vid censur visas på
utomhusbio. Observera att en del filmbolag i Sverige ej hyr ut sina filmer till utomhusbiovisningar.
Filmbolagen tar olika mycket betalt i hyra för sina filmer beroende på hur gamla de är, men det
skiljer sig också mellan filmbolagen. En filmhyra kan ligga mellan 2000 – 6000 kr
Tänk även på filmens längd med tanke på att visningarna ibland måste starta sent p.g.a. solens
nedgång.
Hela filmutbudet finns på www.swedishfilm.se.

MATERIAL SOM SKA VISAS INNAN HUVUDFILM
Allt material, t ex kortfilm, reklamfilm el bildspel, som ska visas innan huvudfilmen, måste vara på
formatet DVD i bredbild 16:9 om ej annat överenskommes med Flimmer. Meddela oss gärna per
epost i god tid vad som ska visas och längd på de olika filmerna.

REKLAM & FÖRSÄLJNING
Arrangören äger hela utomhusbiovisningen och har rätt att koppla olika sponsorer till
visningen. Detsamma gäller försäljning på plats av olika slag, liksom tävlingar. Loggor och
reklamfilmer går att projicera precis innan visningen på duken från DVD. Det finns även
en mikrofon som arrangören får använda till att presentera evenemanget för besökarna.
Kontakta oss gärna innan och berätta vad ni vill visa innan filmen så att vi kan förbereda
oss på bästa sätt.
Arrangören får inte sälja biljetter till filmvisningen. Detta är ett krav för att kunna hyra
film från Swedish Film och för att få arrangera utomhusbio.

STARTTID
Flimmer får ofta frågor om starttid för filmvisningen under sommaren. Eftersom tekniken
som används är projicering på duk så måste vi invänta solens nedgång. Fråga oss gärna så
tar vi fram ungefärlig tid som gäller för det datumet och den plats ni bokat utomhusbio
till. Observera att det är bara på plats man kan konstatera att det är tillräckligt mörkt för
att starta filmen. Det är viktigt att det kommuniceras ut till publiken innan visningen. Vår
erfarenhet är att publiken kan uppleva osäkerheten med exakt starttid som en del av
charmen med visningen. Oftast sätter man en tid för när man vill att besökarna ska
samlas, förslagsvis en timma innan den ”riktiga” starttiden. På den tiden hinner man ha
försäljning, lotterier, kommunicera med mikrofon om sponsorer och samarbetspartners
etc. På vissa platser har det varit musikunderhållning innan.

VÄDRET
Utomhusbiovisningen påverkas inte generellt av dåligt väder. Utrustningen är
regnskyddad. Det är bra att känna till så man vid marknadsföringen skriver att det blir
visningen även vid regn och uppmanar folk att ta med sig regnkläder. Eftersom vår duk är
uppblåsbar kan den påverkas av höga vindstyrkor.
Det är egentligen ingen fara med konstruktionen om den är väl förankrad med vindbyar
upp till 20-25 m, men den står inte still då under visningen. Det är vid över 13-15 m/s
man börjar ana att det blåser för då reagerar konstruktionen. Många gånger kan man
invänta lugnare väder, ibland får man helt enkelt ställa in. Om så är fallet erbjuder
Flimmer en andra visning vid annan tidpunkt, alternativt ej att fakturera visningen. Oftast
om det blåser 15-20 m/s så går väldigt få personer ut, tillskillnad om det regnar.
Det går oftast inte att visa utomhusbio från november till april på grund av det kyliga
vädret. Vid minusgrader kan nämligen plasten i den uppblåsbara duken förstöras.

ANKOMST & RIGGNING
Flimmer kommer att kontakta varje arrangör för att stämma av det praktiska kring ankomsten. Då
kan det vara bra om arrangören har digitalbilder och en enklare skiss över visningsplatsen som går
att maila till oss.
Utomhusbioturnén anländer till spelplatsen från 3-6 timmar innan publikinsläpp. Ta gärna kontakt
med oss innan om ni önskar särskild tid för riggning. När personalen kommer fram ska arrangören
eller en lokal representant vara på plats och möta upp. Denna person samt ytterligare en person
ska ha full kännedom om området och vara behjälplig under hela visningen med enklare sysslor för
att riggning och nedmontering så ska kunna gå så snabbt och smidigt som möjligt.
Riggning av utomhusbioanläggningen tar upp till ca 3 timmar om inget inträffar som har att göra
med lokala förutsättningar som t ex eltillgång, tillgänglighet för turnéns fordon etc

Så här går riggning av duk till:

Foto: Stefan Johansson, Skara Bio Kontrast

TEKNISK INFORMATION
Flimmer Utomhusbioturné består av två tekniker som reser med en lastbil och all teknik. Flimmer
kommer med en komplett utomhusbioanläggning för digital visning från DVD på stor duk.
Uppblåsbar bioduk:
 Yttermått: 8 x 14 meter
 Dukmått: 6 x 12 meter
 Fläkt för luft till duk
Ljud:


Electro Voicesystem bestående av två baslådor och fyra topphögtalare på stativ.

Bild:



Projektor Sanyo med ljusstyrka 10 000 ANSI LUMEN
DVD-spelare

Ljus:



Områdesljus: en bygglampa på stativ
Atmosfärljus på duken: fyra PAR-56-ljus med färgfilter (används främst mot slutet av
sommaren p.g.a. ljuset utomhus)

Arrangören ska tillhandahålla el av typen 3-fas 16 Amp som ska finnas inom 100 meter från
spelplatsen. Om underlaget som bioduken ska stå på inte är gräs utan t ex asfalt, sten eller annat
hård yta måste arrangören ordna fram betongblock, s.k. gråsuggor, som ska placeras i varje hörn av
duken. I dessa block ska sedan rep från bioduken kunna angöras i. Vikten i varje hörn ska vara minst
400 kilo och de kan behöva justeras vid uppmontering av duken så därför behövs lyfthjälp.
Alla lampor vid visningsplatsen, t ex gatulampor, som kan tänkas störa visningen måste släckas ned
av arrangören.

VISNINGSPLATS
Visningsytan där besökarna ska sitta och se filmen på är beräknad till mellan 1500-2000 kvm. Det
är beräknat max en kvadratmeter per besökare. Se skiss för placering av duk, visningstält för
projektor, ljud (högtalare) och fästpunkter i gräs alternativt betongblock på grus/asfalt.

OMRÅDESKARTA

1. Bioduk. 2. Litet scenpodie med projektor och ev partytält vid regn. 3. Fästpunkter till
duken, vinkeln och avstånd från duk kan variera pga lokala förutsättningar. 4. Två
bashögtalare. 5. Fyra topphögtalare. 6. Publik sittyta.
Biodukens teknik och förankring kräver att det är fritt utrymme 10 m bakom duken samt
till höger och vänster om duken.

FORDON & PARKERING
Viktigt för turnépersonalen är att de med sin bil kan komma ända fram till
visningsplatsen, då går arbetet med att rigga utrustningen fortare och smidigare. Vid
förhållanden då bilen inte kan köras fram till visningsplats ska arrangören ordna
transport, passande för Flimmers bioutrustning, mellan fordon och visningsplats.
Arrangören ordnar en lämplig, kostnadsfri och säker parkering för Flimmers fordon. Mått
på fordon: Längd: 7 m, Bredd: 2,3 m, Höjd: 3,1 m

SÄKERHET & ANSVAR
Det är arrangörens ansvar att införskaffa alla nödvändiga lokala tillstånd och dylikt man
behöver för att få ha en utomhusbiovisning på den bestämda platsen. Det bör finnas
marginal i tidsbestämmelserna på tillståndet då visningen kan försenas eftersom vi måste
invänta solens nedgång för att kunna visa film. Arrangören är i övrigt ansvarig för att
spelplatsen är anpassad för publiken t ex med tanke på sittytor och synvinklar, att det
finns toaletter samt att städning sker efter visning.
Arrangören ansvarar för säkerheten på utomhusbioplatsen, och att denne har en
nödvändig ansvarsförsäkring som ska täcka besökarna. Arrangören ska upprätthålla god
ordning på visningen och i de fall det behövs utbildade vakter som rör sig på området.
Vidare är det arrangören som ansvarar för att inga ljud- och bildupptagningar sker i strid
med filmbolagens filmrättigheter.

EXEMPEL PÅ EN UTOMHUSBIOVISNING
Tänkt dig en sommarkväll då solen har precis gått ner, och det börjar bli mörkt. Folk har
redan suttit på sina medhavda fällstolar eller filtar och haft picknick i flera timmar. De
som är ute i sista minuten droppar in och slår sig ner i gräset. Här finns alla åldrar.
Förväntansfulla väntar besökarna på att filmen ska börja rulla på den stora duken. Än så
länge så hörs lite stämningsmusik ur högtalarna och lottförsäljare går runt mellan stolar
och filtar. Kön är lång till vagnen med färska popcorn och drycker. På bio inomhus får man
inte prassla med mat och dricka vin. Man får inte spraya myggmedel. Man får inte prata
med grannen. Men allt det här gör man på utomhusbion! Det ger en känsla av att man inte
riktigt är i Sverige utan någonstans i södra Europa.
Plötsligt tystnar musiken och en speaker hälsar alla välkomna till en härlig biokväll. Sen
kommer den sedvanliga bioreklamen, men här visas bara lokal reklamfilm eller sponsorer
i ett bildspel. Reklamen är slut och filmen börjar. Ikväll visas en ny publik- och
kritikersuccé som gått på biograferna under våren och som många vill se igen.
När filmen är slut tänds ljuset upp i naturbiosalongen och publiken applåderar. En speaker
tackar för ikväll och det är dags att gå hem efter en härlig helkväll tillsammans under
stjärnorna...

