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BYGDEKINOEN I SKAUN KOMMUNE - ØNSKE OM AVTALE FOR
KINOVISNINGER I BAUTAEN KULTURHUS
Skaun kommune åpner høsten 2019 Bautaen kulturhus i kommunesenteret Børsa. Vi ønsker i
anledning at vi får et nytt kulturhuset å se på mulighetene for en langsiktig avtale med dere om
filmvisninger hver fjortende dag fra januar 2020. Dere er orientert om våre ønsker via telefon
29.03.2019.
Bautaen kulturhus inneholder en kultursal med 220 seter samt bibliotek, frivilligsentral, kulturskole,
auditorium og idrettshall. Kultursalen har fått navnet Øysteinsalen. Kulturhuset bygges i sammen med
nye Skaun ungdomsskole, ei skole som kan huse inntil 540 elever.
For vår del vil søndag være foretrukket visningsdag. Vi er sjølsagt også åpne for andre dager. Vårt
ønske om visningsdag henger sammen med annen forventet bruk av kultursalen, der den vil brukes
både til øving av kor og korps og for undervisning for kulturskole.
Vi varsler samtidig om at vi i løpet av april 2019 vil sende ut anbudsdokumenter for møblering og
utstyr i kultursalen. Vi håper vi vil få til en sal som er egnet for filmvisning og for deres ansatte som et
godt arbeidssted.
Skaun kommune har gjennom årene hatt et lite, men godt fungerende, filmtilbud gjennom
Bygdekinoen med visninger på Fredly folkehøgskole. Dette tilbudet avsluttes våren 2019. Vi takker for
det fine tilbudet dette har vært, og det gode samarbeidet det har vært mellom Fredly folkehøgskole,
Bygdekinoen og Skaun kommune.
Vi ønsker avslutningsvis å ta med noen fakta om Skaun kommune. Vi er blant landets raskest voksende
kommuner, og har for tiden en befolkningsvekst på mellom 100 og 150 personer i året. Vi har i løpet
av 2018 passert 8 200 innbyggere. Som en følge av vekst gjennom mange år har vi også en relativt ung
befolkning. Vi mener vi har en kulturinteressert befolkning, og vil tro at et mer permanent kinotilbud
vil gi både kulturelle opplevelser og fungere som en kulturell møteplass.
Vi ser fram til et videre og utvidet samarbeid med dere i Bygdekinoen.
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