Pressemeddelelse: Danmark får en ny filmfestival!!
København den 6. marts 2008

70mm Film Festival
Nordisk Film Biografer har den store glæde
at åbne dørene for den første 70mm film
festival på dansk grund i Skandinaviens
største biograf Imperial i perioden 25. 29.april 2008.
For første gang i rigtig mange år vises 8
storfilm igen i deres originale "road-show"
udgaver. Det vil sige helaftensfilm i 70mm
version med ouverture, pausemusik og
Ent'racte.
Eventchef i Nordisk Film Biografer Lars
Møller fortæller:
Vi glæder os til at vise gæsterne en række film på en måde, som de ikke har kunnet opleve i mange
år.. Vi er derfor meget stolte over, at det er lykkedes at arrangere visningen af tidløse
mesterværker og nogle moderne klassikere. Festivalen er en yderst sjælden mulighed for at se
nogle fantastiske film under de mest optimale forhold. Imperial blænder op for en perlerække af
film, som alle har været store danske publikumsfavoritter:
2001: A Space Odyssey, Lawrence of Arabia, Doctor Zhivago, The Sound of Music, Hamlet,
Cleopatra, Titanic, Baraka,
70mm film er en "high-definition" billede- og lydoplevelse, der KUN kan opleves i en biograf af
Imperial Bio’s kaliber.
Den 5 dage lange film festival byder på noget for enhver filmelsker og vi håber og tror på, at
festivalen ikke ”blot” bliver en københavner begivenhed, men at entusiastiske filmelskere fra det
ganske land og udland benytter sig af denne enestående chance til at se hvordan film skal
præsenteres, når det skal være rigtigt luksus.
Vi er allerede nu bekendte med, at gæster fra England, Frankrig og Sverige har truffet beslutning
om at besøge festivalen. Det er vi naturligvis stolte og glade over . Forsalget til festivalen starter
torsdag den 6. marts og det er vores ambition, at festivalen bliver en tilbagevendende begivenhed.
Omtale af filmene findes på: www.biografmuseet.dk og www.in70mm.com
Festival kontakt:
Lars Møller, Eventchef
Nordisk Film Biografer
Kontakt vedr. 70mm teknik:
Thomas Hauerslev

Telefon:
6163 8494

E-mail:
lars.moeller@nordiskfilm.com
E-mail:
mr_in70mm@hotmail.com

Festival side (dansk og engelsk):
www.biografmuseet.dk
www.in70mm.com

Festivalfilm:
Titel:
Lawrence of
Arabia

Instruktør:
Sir David Lean

Doctor Zhivago

Sir David Lean

The Sound of
Music

Robert Wise

Hamlet

Kenneth
Branagh

Cleopatra

Joseph L.
Mankiewicz

Titanic

James
Cameron

Bakaka

Ron Fricke

2001: A Space
Odyssey

Stanley
Kubrick

Awards/medvirkende:
7 Oscar
Med Omar Sharif, Peter O`Toole samt
Alec Guiness
5 Oscar .
Med: Omar Sharif, Julie Christie,
Geraldine Chaplin samt Alec Guinness
5 Oscar.
Med: Julie Andrews samt Christopher
Plummer
Nomineret til 4 Oscar
Med: Kenneth Branagh, Julie Christie
samt Richard Attenborough
4 Oscar.
Med: Elizabeth Taylor samt Richard
Burton
11.Oscar
Med: Leonardo DiCaprio samt Kate
Winslet

Noter:
Vises bl.a. i anledning af Sir David’s 100
års fødselsdag og filmens Danske 45
års premierejubilæum
Vises bl.a. i anledning af Sir David’s 100
års fødselsdag
-

Danmarkspremiere i 70mm version

45 års jubilæumsforestilling

Dansk 10 års premierejubilæum

Dansk 15 års premierejubilæum
Oscarvinder
Med: Keir Dullea

Vises bl.a. i anledning af Stanley
Kubrick’s 80 års fødselsdag og filmens
Danske 40 års premiere-jubilæum

Om 70mm:
Den første 70mm film i Danmark havde premiere i 1958 i 3 Falke Bio på Frederiksberg. Det var musicalen "South
Pacific" i Todd-AO, der gjorde så voldsomt indtryk på publikum, at filmen spillede næsten uafbrudt i hele 4 år.
35mm eksempel
Hvorfor er 70mm så noget særligt? Det er det fordi, at 70mm film er ca. 3 gange større end
almindelig 35mm film. Det har en uovertruffen billedro på det store buede lærred. Det
betyder, at billedet bliver MEGET skarpere end 35mm film, kontrast og farvemætningen er
bedre, og endelig kommer der MEGET mere lys på lærredet.
70mm eksempel
Publikum får et større udbytte af en 70mm film
med knivskarpe billeder og krystal klar lyd en de
ville få fra andre filmsystemer. Det er en meget
intensivt, realistisk og nærmest 3-dimensionelt
oplevelse at se 70mm film. Det får alt hvad man
tidligere har set, til at blegne.
Om Imperial Bio:
Imperial Bio åbnede i 1961 og er den eneste tilbageværende danske "road-show" biograf, fra dengang hvor 70mm film
med "6-sporet stereofonisk magnetlyd" ofte rullede over det store 120 kvadratmeter buede lærred. Imperial Bio er
Nordisk Film Biografers flagskib, og er med sine 1102 pladser Danmarks største biograf. Som den eneste biograf i
Danmark, er Imperial Bio udstyret til at vise alle de gængse lyd- og filmformater, lige fra alle 35mm formater, til
bredformatet 70mm og til den mest moderne ”state of the art” digital fremvisning.
Sponsorer:
Coca-Cola og SONY Ericsson

