
Pressmeddelande 2018-12-20: 

Ny projektor till Sagabiografen i Boden 
Folkets Hus Boden får stöd för inköp av ny projektor till 
Sagabiografen. Den nya projektorn installeras i januari, lagom till 
premiären för nästa års stora biofilmer. 

2016 beviljades Folkets Hus Boden stöd för att uppgradera ljudsystemet. I oktober i 
år kom det glädjande beskedet att föreningen beviljats pengar igen. 

Stödet uppgår till 242.750 kr och gäller för uppgradering av projektor i biosalongen. 
Halva kostnaden för uppgraderingen täcker Svenska Filminstitutet, den andra 
halvan får Folkets Hus skjuta till själv. Föreningen vill använda hela beloppet. 

Den 21:a januari börjar de byta ut den gamla projektorn mot en ny. 
Förhoppningsvis avslutas arbetet redan samma vecka så att ingen premiär missas. I 
samband med projektorbytet passar man även på att byta ut de sista delarna av det 
gamla ljudsystemets väggmonterade högtalare. 

Inom kort kommer tekniken i salongen vara helt utbytt mot moderna 
motsvarigheter - ett måste enligt verksamhetschefen Sonia Harr: 

- Vi är duktiga och välbesökta här i Boden, men biobranschen förändras hela 
tiden. För oss är det viktigt att alltid tänka på hur vi kan bli bättre genom att 
utvecklas. Vi vill ju vara Norrbottens bästa biograf och då måste vi hänga 
med i utvecklingen. 

Servicepersonalen som arbetar på biografen ser fram mot den nya tekniken: 

- Jag hör ofta kunder säga att ljudsystemet är den bästa saken hos oss. Det 
känns jätteroligt att bilden ska få samma lyft nu, säger Joakim Laitila som är 
teknikansvarig på Folkets Hus. 

- Det blir bättre bild eftersom 4K (upplösningen) ger högre skärpedjup. Man 
märker störst skillnad i filmer som verkligen drar nytta av det och 
konferenser med mycket text. Den nya projektorn kommer göra skillnad på 
vanlig bio också, säger Mattias Winberg. 

- Jag ser fram emot att kunna hyra ut Saga till sällskap som vill spela spel inne i 
salongen. Den nya projektorn stödjer 60 fps (bildrutor per sekund) och det 
gör att den lämpar sig bättre för TV-spel, säger Fredrik Larsson. 
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En andra salong kan vara på gång 

Folkets Hus har även beviljats stöd för utveckling av biografverksamhet till och med 
30.000 kr. Beslutet kom i måndags från Svenska Filminstitutet. För den summan ska 
möjligheten att öppna upp en andra salong undersökas. 

- Med en andra salong får vi helt andra möjligheter att lägga exempelvis 
livesänd opera samtidigt som filmpremiärer och scenkonst eller livemusik. 
Det skulle bli ett rejält lyft för programmet och för kulturen i Boden, säger 
Oskar Nordström som är programansvarig på Folkets Hus. 

- Vi är tidigt i den processen så vi får se vad det leder till, men vilken julklapp 
till oss och våra besökare! Först ny projektor och sen det här inom kort tid. 
Det tar jag som ett tecken på att vi vill åt rätt håll, säger Sonia Harr som är 
verksamhetschef på Folkets Hus. 

Kontaktperson 
Oskar Nordström 
Programansvarig, Folkets Hus Boden 
070-663 21 29 
076-8085463 (privat) 
oskar@boden.fh.se   
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Den nya projektorns specifikationer 

Modell Sony srx-r515p 
Upplösning DCI-4K, 4096 x 2160 px 
Kontrast 8000:1 
Ljusstyrka 15.000 lumen 
Bilduppdatering 24-60 fps 
Övriga egenskaper Trådlös fjärrstyrning, säkrare och mer kostnadseffektiva 

lampbyten, mindre storlek på projektor, ny server för lagring 
och uppspelning av digital film, system anpassat för drift på 
independent-biograf 

Om Sagabiografen 

Sagabiografen drivs av Folkets Hus Boden sedan öppningen 1966. Föreningen 
bildades 1902. Lokalerna ägs idag av Bodens Kommun och hyrs av Folkets Hus. 2016 
tog föreningen över ägandeskapet för biografen från Folkets Hus och parkers 
riksförening och började därmed lägga bioprogrammet själv. 

Biografen har en rymlig salong med träväggar och 425 sittplatser. Förutom 
biokapacitet har Saga ett stort scenutrymme, orkesterdike och råsystem. I 
programmet finns förutom storfilmspremiärer; dagbio, scenkonst, eventbio, 
föreläsningar, möten, livemusik och mycket mer. Majoriteten är arrangemang av 
föreningar och företag som hyr lokaler, teknik och personal av Folkets Hus. 
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