
Kom ihåg att boka Europa Cinema konferensen i Aten!

Europa Cinema konferens i Aten
21-24 november 2013

Europa Cinema arrangerar årligen en konferens där
biografägare, organisationer, distributörer och filminstitut träffas
för inspiration, idéutbyte, visningar och mingel.
I år är konferensen i Aten, Grekland torsdag 21 - söndag 24
november. Förra året deltog närmare 20 svenskar på
konferensen i Paris - kul ju fler som åker i år!

Biografer som är medlemmar i Europa Cinema har tillgång till
boende och mat på konferenshotellet Hilton helt utan kostnad
för 1 person (+1 person boende vid val av dubbelrum).

Konferens som arrangemang är kostnadsfritt.

Kostnader utöver som biografen får stå för:
* Flygresa (vid bokning nu finns resor att hitta från 2 200
kronor t o r).
* Ev traktamente (uppgår till 529/dag för resa till Grekland)

Du registrerar dig för konferensen under Member Zone på
Europa Cinemas hemsida. Sista anmälningsdag 18 oktober!

Facebook

Boende
Reser ni fler från en biograf
(eller från verksamhet som
ej är medlem i Europa
Cinema) och söker annat
boende har Biografcentralen
bokat 5 rum på Best Western
Hotell Ilisia (★★★★), 150
meter från Hilton för priset
450 kronor/natt och har
både enkel och dubbelrum
som du gärna får ta del av.
Kontakta oss om du vill bo
där! Att bo på
konferenshotellet Hilton
kostar 1 200 Kr/natt därav
att vi tidigt bokade
avbokningsbara och
prisvärda rum på ett
närliggande hotell:). Först till
kvarn, vi avbokar rummen
15 november!
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"Svenskmiddag"
Förra året i Paris
arrangerade Biografcentralen
en middag för alla svenska
deltagare på plats och för
några utvalda europeiska
kollegor. Ett tillfälle att träffa
nya och gamla
biografkollegor! Middagen
var uppskattad och när det
närmar sig kommer ett mail
till alla som anmält sig.
Antingen blir det torsdag
eller fredag kväll beroende
på konferensprogrammet.

Ny kontakt
 

Sverige har en ny
kontaktperson på Europa
Cinemas och hon heter
Laëtitia Kulyk. Laëtitia
efterträder Bastian Sillner
som slutade i augusti.
Vi hoppas att Laëtitia kan
vara med under vår
svenskmiddag så det blir
möjligt för er att träffa
henne!

Kort enkät
Inför konferensen vill
Europa Cinema få reda på
hur det har gått på din
biograf under årets första 8
månader. Enkäten tar max 5
minuter att fylla i och kan
göras även om du själv inte
åker till Aten. Klicka här för
att komma till enkäten:
https://fr.surveymonkey.com
/s/Survey_Europa_Cinemas

Kontakt:
Jens Lanestrand, verksamhetsledare Biografcentralen

08-515 140 30 samt 0761-99 33 80
jens.lanestrand@biografcentralen.se
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