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Folkets Hus Boden breddar 
utbudet och blir Sveriges 
nordligaste biograf som visar 
livesändningar av e-sport
Nu är e-sport på tapeten i Sverige och över hela världen. Från SVT och Viasats 
satsningar på livesänd e-sport hemma i soffan, till Folkets Hus och Parkers dito i
biosalonger över hela Sverige. Folkets Hus Boden går i framkant genom att till 
hösten bli Sveriges nordligaste biograf som visar livesänd e-sport.

Konceptet Live på bio drivs av förbundsorganisationen Folkets Hus och Parker och involverar ett 
180-tal biografer över hela Sverige. Kärnan i utbudet är svensktextad kvalitetsopera sänd direkt 
från Metropolitan i New York. Nu breddas utbudet.

- Vi tycker att opera är ett jättebra komplement till våra ordinarie biovisningar. Publiken är 
hängiven, engagerad och återkommande. Vi har länge känt att utbudet kan breddas och tar varje 
tillfälle till att visa annorlunda saker, säger Sonia Harr, chef på Folkets Hus Boden.

Tidigare har Folkets Hus visat bland andra Monty Pythons uppmärksammade 
återföreningsföreställning och svenska operor från Stockholm samt Göteborg.

- Det är jättebra att Folkets Hus och parker, som vi i Boden är del av, nu väljer att satsa på bredd. 
Det gör man genom att köpa in rättigheterna till att visa e-sport. Helt rätt i tiden och i linje med 
vad vi försöker åstadkomma här i Boden och Norrbotten. Vi kommer även börja visa balett.

E-sport är samlingsnamn för dator- och videospel som det tävlas i på elitnivå och fenomenet är på 
uppgång över hela världen.

- Vi önskar att mötesplatserna som vi skapar ska leda till nya insikter och stärkt engagemang. Man 
kan faktiskt kan bo i Norrland och delta i eller arrangera e-sportsaktiviteter. Glesbygd måste inte 
nödvändigtvis innebära ett glesare kulturliv!

Folkets Hus Boden är med sin salong Saga Sveriges nordligaste fullt utrustade biograf i storformat.

- Att se bio och livesändningar i en salong som är så stor som vår börjar höra till det förflutna. Vi 
vill ta till vara på den där speciella känslan som bara går att få i dåtidens salonger, samtidigt som vi
i och med utbud och teknik alltid blickar framåt.
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