Pressmeddelande – Ny scen för bio och musik!
Efter en investering om 125 000 kr från föreningar inom Nätverket SIP, så står nu
en ny scen, för både musik och film klar! För att verka inom föreningsrörelsen så
har vi satsat mycket pengar på det här med ljudanläggning, projektor, filmduk,
inredning och nu senast mörkläggningsgardiner (under montering). Vi har nu
kommit till den nivå där vi kan genomföra biovisningar och ha musikuppträden.
Det bästa med den här satsningen är att vår bio/musikscen inte konkurrerar med någon av de andra som finns i
Växjö med omnejd. Vi har hittat en nisch där ingen annan verkar eller erbjuder något. Det som skapar det speciella
upplägget är enkelheten, tillgängligheten och flexibiliteten. Vi kan erbjuda bio när som helst under veckans alla
timmar och det är tittarna som bestämmer vilken film de vill se samt så utser de sin egen dag och tid. Salongen
rymmer cirka 25 personer vilket gör upplägget perfekt för den lilla gruppen av kompisar/vänner, familj eller för
föreningar och dess medlemmar.
Även om vi inte börjat officiellt så har vi ändå tjuvstartat och provat upplägget. Stefan Johansson, aktivitetsansvarig i
Funkibator säger, ”Vi hade exempelvis en privat visning för bara tre personer. Bioupplevelsen blev nästintill som den
på SF-biografen.” Det här kan bekräftas av ansvarig för ljudanläggningen, Tommy Göransson, där han själv provade
att se en film hos oss, och direkt därefter gick och såg film på SF. En tränad ljudtekniker skulle märka skillnad men för
gemene man så är ljud- och bildupplevelsen nästintill samma. Igår fick vi den första bokningen från en förening. De
frågade först om de fick hyra bion, men då sa vi nej skämtsamt och fyllde sedan på, att de inte fick hyra, men att de
gärna får använda salongen gratis så mycket de vill och när de vill, så länge det är ledigt. Pricken över i:et för oss som
arbetar mycket med personer som använder rullstol är att salongen rymmer upp till 15-talet rullstolar. SF tillåter
max två och därför kan man inte ens vara tre personer i rullstol som går och kollar på film ihop. Under all kritik!
Avseende musikarrangemang så har vi under den här veckan haft premiär på vårt första musikuppträde. I tisdags var
det en grupp från ett studieförbund som spelade för 40-talet personer. Nu på fredag kommer en annan musikgrupp.
Då man står eller sitter vid den är typen av arrangemang så rymmer scenrummet uppåt 40-50 personer. Den här
scenen kan vara början på en liten speciell scen, så som Uffes källare, en gång i tiden började, säger
verksamhetsledare för Nätverket SIP, Sofie Sjöstrand (själv en inbiten hårdrockare). Miljön i vårt hus är ju en rå och
obehandlad industri. Det är inte på något sätt tillrättalagt för att likna en musikscen och det är så vi vill ha det!

Vi inbjuder media att delta på vårt kommande musikarrangemang på
fredagen den 1 juli klockan 13:00. Plats: Nätverket SIP, Infanterigatan
10, Växjö.
Kontaktperson:
Nätverket SIP, Sofie Sjöstrand, sofie.sjostrand@sip.se, 070-576 56 86.

