FRIVILLIG I

BIO HUSET
Skal du være med til at løfte opgaverne i
vores biograf og kulturhus?

FORDELE
For at styrke sammenholdet og
for at gøre det attraktivt at være
en del af holdet, er der en række fordele knyttet til tjansen som frivillig.
Som frivillig kan du gå gratis i biografen.
Der er fri kaffe/te/popcorn når du er på vagt.
Bestyrelsen planlægger forskellige arrangementer i form af filmaftener, udflugter og fællesspisning.
Men det vigtigste argument, når man melder
sig som frivillig er, at man bakker op om, at
der skal være biograf og kulturhus i Galten.

DEN SELVEJENDE INSTITUTION

BIO HUSET

Der har været biograf i Galten siden 1943. Den
biografsal vi har til huse i blev bygget i 1954 og
er blevet renoveret og opgraderet flere gange.
BIO Huset blev etableret som forening i 1994.
BIO Huset danner ramme om mange forskellige kulturelle aktiviteter. Først og fremmest
filmfremvisning, men også koncerter, foredrag, teaterforestillinger, open air og forskellige kunstarrangementer, gerne i et samarbejde med Galten Bibliotek, Galten Kirke,
Skanderborg Kommune, Ældre Sagen m.fl.

HIGH FRAME RATE

FRIVILLIG
Vi har ca. 80 frivillige knyttet til BIO Huset.
Opgaverne som frivillig består af betjening af
gæsterne ved billetsalg, kiosksalg og visning af
film. Desuden er der en række praktiske opgaver
tilknyttet, f.eks. oprydning efter forestillingen.
Der tømmes papirkurve, skraldespande og rengøres i salen.
Som frivillig er man knyttet til et hold som har
ansvaret for at dække vagterne. Vi forventer at
alle frivillige påtager sig min. 2 vagter om
måneden. En vagt kan dække over 1-2 film og
kan variere fra 3-6 timer. I skolernes ferier er der
behov for ekstra vagter. Her har vi typisk også
en eftermiddagsforestilling.
Vi holder normalt lukket 3 uger i sommerferien.
Vi sørger for oplæring, og man deltager som føl,
indtil man er klar til at stå på egne ben. Vi forventer, at alle frivillige er indstillet på at yde husets gæster en optimal service, er ansvarlige
over for opgaverne, møder til tiden og selv kan
tage initiativ til løsning af opgaverne.
Alle over 18 år kan blive frivillig i BIO Huset.

TILMELD
Har du lyst til at blive frivillig,
så kontakt os via kontaktformularen på vores hjemmeside.
Hvis vi ikke mangler akut, bliver
du sat på en venteliste og kontaktet når der er brug for
flere hænder.

KONTAKT
Torvet 6
DK 8464 Galten
Billetsalg: 8694 5155
Kontor:
2333 3714
Kontortid: man-tors 9-12
info@biohuset.dk
biohuset.dk
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Digitaliseret biograf med sølvlærred,
RealD 3D HFR, Teleslynge, SubReader,
Dolby Digital Surroundsound 7.1,
Live TV og streaming af f.eks.
sportsarrangementer,
foredrag, koncerter,
opera, MGP
m.m.

