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Ljudet på Sagabiografen
i Boden rustas upp
Installationen av splitternytt digitalt 7.1-ljud genomförs den 15-17 
augusti av firman Cinema Certification. Upprustningen möjliggörs av det  
finansieringsstöd som Folkets Hus beviljats av Svenska Filminstitutet 
(SFI) tidigare under året.

Med mindre än en vecka kvar till Filmdagarna i Kiruna förbereder sig personalen på Folkets 
Hus inför den stundande ljudinstallationen. Siri Pekkari kommenterar:

– Det är mycket som händer just nu. Vi firar 50-år i huset tillsammans med Bodensia och 
därför planerar vi inför jubileumsveckan som kommer i september. På torsdag hoppar 
vi på tåget mot Kiruna och branschträffen Filmdagarna. Mest av allt ser nog jag fram 
mot det nya ljudet. Det har liksom hägrat någonstans där borta i horisonten och nu är 
det äntligen dags!

Tidigare i år kunde man läsa att Sagabiografen beviljats SFI:s finansieringsstöd för 
upprustning av ljudtekniken i biosalongen. Bakom biografen står den lokala Folkets Hus-
föreningen i Boden. Stödet är ett så kallat stöd för delfinansiering, vilket innebär att Folkets 
Hus själva står för halva summan.

– Vi har under våren tittat på lite olika offerter och kommit fram till att vi ska nyttja hela 
summan som SFI beviljat. Det innebär att vi skjuter till 150 000 kr och resten står alltså 
SFI för, säger verksamhetschefen Sonia Harr.

I installationen som genomförs 15-17 augusti, när personalen återvänt från Kiruna, ingår 
bland annat en ny, digital ljudprocessor och flertalet högtalarelement. Salongens kapacitet 
kommer efter installationen att gå från max 5.1 till 7.1-ljud och den kommer dessutom hålla 
högre kvalitet då högtalarnas position samt kalibrering anpassats för salongens planlösning. 
Möjligheten att visa 35 mm-film kommer finnas kvar.

Första visningen med den nya utrustningen blir livesändningen av Carmen från Kalkbrottet i 
Dalhalla, den 20 augusti kl. 20:00. Pressbiljetter finns att tillgå.

– Vi kommer jobba en vecka i sträck med det här, men det kommer det vara värt!
säger Siri.
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