MÅNEDSPLAN: OKTOBER 2021 (UGE 40-43)
SE TIDLIGERE MÅNEDSPLANER HER

GENÅBNING 2021

BILLETSALGET STIGER

Biograferne har siden maj 2020 været underlagt restriktioner i form af arealog afstandskrav samt brug af mundbind, senere skulle der ligeledes fremvises
Coronapas. Nu er alle restriktioner endeligt bortfaldet og biograferne kan
igen fylde deres sale helt op.

Samme undersøgelse fra Norstat (graf til venstre) viser at 44% af
biografgæsterne har holdt sig hjemme grundet udvalget af film. Vi ser dog
nu, at biografgæsterne er tilbage i biografen, og det er ikke kun et udtryk for,
at restriktionerne er fjernet og biografgæsterne er blevet mere trygge, men
også, at udbuddet af film nu er større og mere tiltalende.
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Billetsalg 2021 vs. 2015-2019 gns.
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RESTRIKTIONER HAR HOLDT GÆSTERNE VÆK
Coronapas har holdt biografgæsterne hjemme. En undersøgelse foretaget
gennem Norstat i slutningen af juli 2021, viser at 25% af danskerne, som
under normale omstændigheder går i biografen årligt, ikke har været i
biografen grundet restriktionerne. Ydermere har 22% også været bekymret
for smitterisikoen. Alle restriktioner er nu væk og vi kan forvente at se flere
gæster i biograferne.
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Kilde: DFI/Nordisk Film Distribution, nat. rep. undersøgelse via Norstat Danmark juli 2021 (P18+ årlig biografgænger, n=804)

TERNET NINJA 2 er den første danske
film siden marts 2020, der må sælge
fyldte sale, hvilket filmen har bevist at
den kommer til. Filmen har de første
fire dage allerede slået billetsalget
for 1’eren samt haft den største
premiereweekend for en dansk film
nogensinde! Vi forventer at TN2, når
op på samme niveau som TN1, der
endte på svimlende 950.000 billetter.
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Kilde: Biotal.dk (inkl. forpremiere)

‘‘

Det betyder, at “Ternet Ninja 2” allerede er på vej til at blive årets
største danske biografsucces, og kun tiden vil vise hvor langt filmen
kan gå. Al snak om biografkrise og ændret publikumsadfærd bør
forstumme, for her er et synligt bevis på, at danskerne så afgjort stadig
elsker at gå i biografen.
- Frederik Honore, Market Director hos Nordisk Film

Kilde: https://danske-biografer.dk/kvart-mio-gaester-til-ternet-ninja-2/

Baggrundsbillede: Promovering af filmen ”Skyggen i mit øje”

FILMFOKUS: OKTOBER 2021 (UGE 40-43)
SEPTEMBER: BILLETESTIMATER PÅ UGEBASIS DRF
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Kilde: Baseret på DRF billetestimater, afrundede tal

TOP 10 FILM: DE KOMMENDE SEKS MÅNEDER
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‘VENOM 2’. Opfølgeren
til anti-helte actionbraget
VENOM om Eddie Brock,
hvis krop bliver overtaget
af en udenjordisk eksistens.
Tom Hardy er igen at
finde i hovedrollen, som
denne gang får besøg
af Woody Harrelson der
spiller filmens superskurk
Carnage.

‘BOSS BABY 2’.
Efterfølgeren til familiebiografhittet BOSS
BABY om en babyboss ved navn Ted i
jakkesæt. Denne gang
truer en ondsindet
baby-konspiration
menneskeheden, og Ted
må derfor tage kampen
op i selskab med en anden
såkaldt baby-boss.

Ole Bornedals nye episke
danske drama ‘SKYGGEN
I MIT ØJE’, som er
en del af Biografklub
Danmark, og Bornedals
første siden det store
biografhit SÅ LÆNGE
JEG LEVER. Filmen
omhandler det tragiske
fejlbombardement
af Den Franske Skole
under afslutningen på 2.
verdenskrig.

Eksempler på andre film der kører i perioden:
Ternet Ninja 2 (19.08.21), Margrete den Første (16.09.21), Bond25: No Time To Die
(30.09.21), The Addams Family 2 (07.10.21), Forsvundet til Halloween (07.10.21),
Jorden rundt på 80 dage (07.10.21), Halloween Kills (14.10.21), Run Rabbit Run
(28.10.21), The Devil’s Light (28.10.21)
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Svar på quiz-spørgsmål om månedsplanen og vær med i lodtrækningen om 5x2 biografbilletter!
Klik her for at deltage
August vindere:
Heidi O. fra OMD, Tessa G. fra Danske Spil, Inger N fra GroupM,
Jarl S. fra Orchestra, Henriette O. fra YouSee
Baggrundsbillede: Promovering af filmen ”Halloween Kills”

