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Pressemeddelelse 6. september 2019
 

 

  

Film i det fri: OFF, SVEND og Kulturregion Fyn inviterer i
drive-in-biograf

 

 

  

Fyn er film, ikke mindst hos de to fynske filmfestivaler OFF - Odense International Film
Festival og Svend - Hele Danmarks filmpris. Begge filmfestlige begivenheder har netop fundet

sted - og begge er nu ramt af en alvorlig omgang festivalblues! Derfor har OFF og Svend
allieret sig med Kulturregion Fyn for at bringe endnu flere filmiske oplevelser ud i det fynske

land. Denne gang i form af en motorsnurrende drive-in-biograf i Ringe den 12. og 13.
september 2019.

 

 

  

Med drive-in-biografen ønsker filmfestivalerne og Kulturregion Fyn at give publikum en nostalgisk og
anderledes filmoplevelse. Her strømmer filmens lyd ud af bilradioens højttalere, mens de levende

billeder flimrer henover det store lærred i det fri. Det er næsten, som man kender det fra den
traditionelle biograf - men her må man smide skoene, lægge sædet helt tilbage, småsnakke, snorke
og skrue op for lyden, og man kan gøre det hele uden at blive forstyrret af andre gæsters knitrende

slikposer.
 

 

   

https://filmfestival.dk/
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Fyn er film hele året
 

For festivalleder Birgitte Weinberger er efterårets drive-in-begivenhed et godt eksempel på det, som
mange måske ikke helt ved: At Fyn er film hele året rundt og ikke blot en enkelt sommeruge i august:

 
"OFF har massevis af filmiske oplevelser på plakaten også udenfor festivalugen. Vi holder ganske
enkelt så meget af filmformatet, at vi slet ikke kan vente med at vise endnu mere af, hvad det kan.
Derfor arrangerer vi, ofte i samarbejde med gode venner, løbende forskellige begivenheder med

filmen i centrum - eksempelvis efterårets drive-in-biograf, som vi er meget glade for at kunne invitere
til sammen med Svend og Kulturregion Fyn."

 
Hvilke film, der vises under åben himmel på Dyrskuepladsen i Ringe den 12. og 13. september, er

endnu en hemmelighed. Men:
 

"Den ene visningsdag er jo fredag den 13. Mere vil jeg ikke afsløre", udtaler Birgitte Weinberger.
 

Filmtitlerne annonceres snarligt - følg med på Facebook her. Det er gratis at deltage i drive-in-
biografen.

 

 

  

 

 

   

https://www.facebook.com/events/405886686730905/
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Kontaktinformation
Signe Kirstine Andersen

Redaktør og presseansvarlig
51 26 90 46 / siman@odense.dk

 

  

 

 

  

OFF - Odense International Film Festival
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense C

filmfestival.dk
 

 

  

   
 

 

  

Vedhæftede filer
OFF Fotokreditering Line Svindt (2).jpg
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