
Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.

AVC er medlem af UNITIA og AV Brancheforeningen • D
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KINORAMA

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



BIOGRAFKUNDER STRØMMER TIL FRA NÆR OG FJERN
Christian Dannevang og fortsætter ”Der er brugt mange kræfter 

på, at biografen skal være fuldautomatisk og samtidig rumme 

muligheden for individuelle justeringer således, at biografen selv 

kan justere faste indstillinger til f.eks. lys og lyd ved konferen-

cebrug”.

Per Matthiesen er også yderst tilfreds med resultatet og udtaler 

”Christian var med inde over allerede fra starten. Ja faktisk var 

han med inde over alt, og det er jeg glad for, ellers var projektet 

ikke lykkedes. Når der opstod uforudsete udfordringer, var han 

fluks på opgaven og fik det løst”. 

En vision blev til virkelighed
En idé blev til en vision, og en vision blev til et projekt. Per Mat-

thiesen fortæller ”Visionen lød således: Byg en luksus biograf 

med det bedste og det nyeste udstyr på markedet. Det skal være 

Nordeuropas mest luksuriøse biograf. Vi skal trække kunder fra 

nær og fjern - og sådan blev det”.

Christian Dannevang udtaler ”Vores opgave var at hjælpe biogra-

fen med at indfri deres visioner samt sikre kvaliteten i deres 

byggeproces således, at de fysiske rammer også kunne rumme 

biografens vision både teknisk men også konstruktivt. Det har 

været en spændende proces med en god dialog”.

Biografen er blevet modtaget rigtig godt af biografgængerne, som 

har set frem til åbningsdagen. 

Per Matthiesen fortæller ”Vi havde stor succes på åbningsdagen, 

hvor biografgængere fra Syddanmark mødte op, men vi havde 

også besøgende fra både Fyn og Sjælland, og det kan vi jo kun 

være ganske godt tilfredse med”. 

Per Matthiesen afslutter interviewet med følgende bemærkning 

omkring samarbejdet med AVC ”Vores lange samarbejdsforhold 

med AVC har vægtet tungt i valget af leverandør. Jeg tror ikke 

andre kunne have løst opgaven, som Christian gjorde - det har 

været en fornøjelse”.

Kinorama i Sønderborg havde været i støbeskeen i knap 3 år. I 

februar stod biografen færdig og åbnede dørene for et forvent-

ningsfuldt publikum - og de blev absolut ikke skuffet! 

Biografen til over 60 millioner kroner byder på den bedste tekno-

logi inden for både billede, lyd, lys og biografstole!

Nordeuropas mest luksuriøse
Kinorama i Sønderborg springer rammerne for begrebet luksus til 

glæde for biografgængere fra nær og fjern. 

”Vi ville bygge Nordeuropas mest luksuriøse biograf med den 

nyeste teknologi og de bedste biografstole” udtaler Per  

Matthiesen, der er ejer af de 2 Kinorama biografer i hhv. Sønder-

borg og Aabenraa sammen med Anitta Matthiesen.

AVC blev valgt som leverandør, rådgiver og sparringspartner på 

opgaven og var en del af processen allerede inden, den første 

streg på papiret blev sat.

Christian Dannevang, AVCs biografrådgiver, udtaler: ”Kinorama 

ønskede fuldendt luksus. Det bedste og det nyeste udstyr på 

markedet. Deres kunder skulle mødes af kvalitetsløsninger 

gennem hele deres biografrejse. Med udgangspunkt i det ønske 

sammensatte vi nogle virkelig eksklusive løsninger til alle 5 sale. 

Løsninger, Kinorama er firstmover på i såvel Danmark som 

Europa”.

Biografstole man sukker efter
Alle 496 stole, fordelt på 5 sale, er specialproduceret. Stolene er 

helt unikke og byder på et lille bord med kopholder til hver enkelt 

biografgænger samt mulighed for opladning af mobiler. Derudover 

er stolene elektriske og har benstøtter, så man kan slå benene op, 

give slip på hverdagen og til fulde lade filmen forføre og under-

holde.

De forreste rækker byder på ekstra luksus. Her kan man købe en 

privat lounge med indbygget køleskab, som kan blive fyldt op efter 

eget ønske, inden forestillingen begynder!

Fuldendte kvalitetsløsninger
AVC har leveret udstyr til 5 komplette biografsale. Alle er udstyret 

med den nyeste teknologi på såvel billed- som lydsiden. 4K laser-

projektorer fra Barco sikrer biografgængeren en lysstærk og 

knivskarp billedoplevelse på det store lærred, og Dolby Atmos 

sørger for, at lydoplevelsen er helt i top uanset hvilken sal, man 

går i.

Til foyeren og diverse gangarealer er der leveret lydanlæg samt 

skærme til elegante infoløsninger. Ydermere er der LED- 

effektbelysning samt professionelle loftsarmaturer fra iGuzzini.

”Alt er bundet sammen og kontrolleret i et Crestron styresystem. 

Til konferencebrug, er der valgt Crestron NVX Streaming og 

Barco ClickShare for visning af alternativt indhold” udtaler  

Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

Dolby Atmos leverer et ensartet lydbillede i hele 
salen, så alle får den samme lydoplevelse uanset 
placering.

På forreste række kan en privat lounge med eget 
køleskab bookes. Køleskabet fyldes efterfølgen-

de op inden forestillingen - ifølge egen bestil- 
ling og efter eget ønske.
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INFOSKÆRME &
LED-BELYSNING


