
Valby Kino - en helt ny biograf på kanten af København

I starten af sommeren 2013 slår vi dørene op til en helt ny lokal biograf - Valby Kino. 
Arbejdet med at få opbakning til en biograf i Valby har stået på i ca. 10 år. Det har fra 
starten været ønsket, at drive biografen som et uafhængigt projekt. Vi har derfor dannet en 
fond ved navn Valby Kino Fonden, for at sikre den størst mulige grad af uafhængighed. 
Projektet har indtil videre bl.a. modtaget støtte fra  A.P. Møller Fonden, TDC, Carlsberg, 
Byggeriets ildsjæle, Områdefornyelsen Valby, Rockfon, Lundbeck Group, Coca Cola og 
Indkøbscentret Spinderiet. Stedet skal drives af en 98% frivillig indsats og overskuddet 
skal gå til velgørende formål indenfor film, kunst og kultur.

Biografen skal være et mødested for alle, såvel biografgængere, som folk der bare vil 
mødes over en god kop kaffe i hjemlige omgivelser. Filmrepertoiret vil bestå af 
premierefilm, børne- og familiefilm, kunstfilm, kortfilm samt gamle klassikere.  
Udover at fungere som en almindelig biograf, er det visionen at stedet skal bruges til 
foreningsarrangementer, seminarer og konferencer for erhvervslivet, klippestudie for 
produktionsselskaber og uafhængige filmskabere samt et mødested for film- og 
kulturinteresserede i dag- og aftentimerne.



Efter 4-5 måneders arbejde skrider byggeriet hastigt fremad. Vi har fået opbygget  
biografens indre skelet i form af 3 sale, billetsalg og cafeområde og befinder os dermed 
foran den afsluttende fase i byggeriet. Vi har samtidig igangsat både en dansk og en 
international crowdfunding kampagne for at kunne finansiere de mange udgifter, som er 
forbundet med etableringen af biografen.
Vi håber at branchen ser positivt på vores projekt og kan se de mange perspektiver der er 
forbundet med en ny og anderledes biograf i Storkøbenhavn. Vi har indtil videre modtaget 
stor lokal opbakning og ros til projektet og ser derfor frem til at tage imod et spændt og 
alsidigt publikum, når vi slår dørene op i starten af sommeren på Gammel Jernbanevej 40.

Vær vel mødt!! 

Mange filmglade hilsener,
Valby Kino.
www.valbykino.dk

http://www.valbykino.dk
http://www.valbykino.dk

