
Direktør Ulrik Nielsen har selv tegnet de nye biografsale.

Nye sale i brug
90 pladser mere
biografen paStrandkærvej

Tekst: Chr. Rimestad
Foto: Martin Ravn

HORSENS - Action-fil-
men »Speed« og den no-
get mere stille "When A
Man Loves A Woman"
indviede i aftes de to
nye sale i ABC-Biogra-
ferne i Horsens.

Med udvidelsen kommer
biografen pa Strandkærvej
op pa lidt over 700 pladser
og er dermed parat til at
udfylde bullet efter luk-
ningen af Teater-Biogra-
ferne pa Søndergade.

Hidtil bar ABC-Biogra-
ferne loft med tre sale: A-
salen med 405 pladser, B-
salen med 154 pladser og
C-salen med 55 pladser. De
nye sale - D og E - far hen-
holdsvis 50 og 40 pladser.

Indretningen af de to
nye sale er et startskud pa
en modernisering af ABC-
Biograferne, som vil stte

komforten og publikums
velbefindende i højsædet,
siger direktør Ulrik Niel-
sen.

- Vi kunne godt have
stoppet flere stole ind i de
nye sale. Nu satser vi i ste-
det pa mere benplads og et
godt kig til la rredet fra al-
le pladser.

Rappe farver

De to nye sale er tegnet
af Ulrik Nielsen selv, og
hans kone, Anne-Marie
Bech, bar stået for indret-
ningen med rappe farver.

- De nye farver skal bre-
de sig til resten af huset,
siger Ulrik Nielsen. Vi gar
nu i gang med at moderni-
sere først forhallen og se-
nere de tre andre sale. Det
hele vil stå frdigt i

efterå-ret 1995.
Målet er et mil* hvor
alle - fra de 3-årige til de
90-årige - kan li' at kom-
me.

- Vi vil bl.a. prove at ska-
be mere film-miljø i forhal-
len, siger Ulrik Nielsen.
Det var noget af det, folk
satte pris pa i Teater-Bio-

graferne. Der var der mere
stemning af film end her.

Væk fra midtbyen

Ulrik Nielsen overtog
Teater-Biograferne pa
Søndergade for et års tid
siden. Efter bl.a. at have
lavet en rundspørge blandt
publikum besluttede han
for kort tid siden at lukke i
midtbyen.

- Meldingen fra publi-
kum 10d pa, at de foretrak
ABC-Biograferne, bl.a.
fordi her er gode parke-
rings-forhold. Og samtidig
matte vi ogsa tnke pa
film-udlejerne, der la gger
vægt pa, at en Danmarks-
premiere trækker flere i
ABC-Biograferne end i Te-
ater-Biograferne.

Fra nogle bar Ulrik
Nielsen hot indvendin-
gen, at ABC-Biograferne
ligger langt vk fra bymid-
ten. Men det bekymrer
ham ikke. Han henviser til
rundspørgen.

- Og, siger han, nar man
ser pa et kort over Hor-
sens, så ligger Strandkr-
vej faktisk geografisk
cen-tralt.
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