
Gældende for alle biografer: Mobiltelefoner skal være slukkede!

Det er lærernes ansvar, at eleverne tager deres affald med ud/man rydder op efter sig, og at biografens retningslinjer følges.

Lokale biografregler Kiosk Må medbringes i 

salen

Må IKKE medbringes i salen Ophold i foyen Ved ankomst Bemærkning

Albertslund Biograferne Lukket Mad og drikke Man skal sidde parvis i salen

Baltoppen, Ballerup Åben Slik og drikkevarer købt andre 

steder

Bibliografen Bagsværd  Åben Slik og varer købt i 

biografen

Slik og varer købt andre steder Intet ophold Vigtigt at man kommer tæt på filmstart og går direkte op i 

salen og ikke opholder sig i området. Der er heller ikke 

mulighed for at spise madpakker osv.

Cinemateket, København Åben – lille udvalg Slik /drikkevarer Popcorn, chips, mad

CinemaxX, Fisketorvet København Åben Slik/popcorn eller 

andre varer købt i 

biografens slikbutik

Mad Begrænset plads Ankomst 20-30 min. før 

forestillingen, så der er tid til at 

alle kan komme ind på ordentlig 

måde

1 sæde ml. hver person

Dragør Bio Lukket Slik og sodavand Intet ophold

Empire Bio, København Åben Slik og drikkevarer købt andre 

steder

115 personer

Gentofte Kino Åben Slik/popcorn eller 

andre varer købt i 

biografens kiosk

Slik/spiselige ting og drikke 

varer købt andetsteds eller 

medbragt hjemmefra

90 personer

Glostrup Bio Åben Hvad der er købt i 

Glostrup Bio

Slik/spiselige ting og drikke 

varer købt andetsteds eller 

medbragt hjemmefra

Plads til 28 personer 

inkl. personale

Hvis der ikke skal handles i 

kiosken, skal klassen gå direkte i 

salen ved ankomst

Lærerne med de mindste klasser (0.–4. klasse) må gerne sidde 

sammen klassevis, men større klasser (5.–10. klasse) kun må 

sidde sammen i en række på 10 og så med en ledig stol 

imellem til de næste 10.

Grand Teatret, København Åben fra kl. 9.00 Hvad der er købt i 

Grand

Slik/spiselige ting og drikke 

varer købt andetsteds eller 

medbragt hjemmefra

Plads til 83 personer i 

foyer og café

Herlev Teaterbio Lukket Intet Drikkevarer/madpakker mm. 30 personer Skoleklasser bedes ikke benytte foyer til at sidde ned, men kun som 

et gennemgangsrum.

Big Bio Herlev Lukket Madpakker + slik mv. købt 

andetsteds

Begrænset plads Klassen skal indfinde sig i salen 

umiddelbart efter ankomst

Klasser sidder samlet i grupper med et ledigt sæde imellem 

hver gruppe

Ishøj Bio Åben, dog sælges der 

ikke popcorn

Begrænset plads

Kulturhuset Kastrup Bio Lukket Intet Intet Begrænset plads

MovieHouse Åben Slik og varer købt i 

biografen

Slik, madpakker, drikkevarer og 

andre nydelsesmidler som ikke 

er købt i biografen

Big Bio Nordhavn Lukket Madpakker + slik mv. købt 

andetsteds

Begrænset plads Klassen skal indfinde sig i salen 

umiddelbart efter ankomst

Klasser sidder samlet i grupper med et ledigt sæde imellem 

hver gruppe

Biografregler ift. Corona-situationen - Med skolen i biografen

Vi beder dig møde i god tid med din klasse. Klassen bedes vente udenfor biografen, mens læreren går ind og koordinerer 

med biografpersonalet, hvilke regler der gælder for biografen. Vi opfordrer jer til mest muligt at blive siddende i salen før 

og under filmen, så forestillingen kan afvikles så trygt som muligt.
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Nordisk Films Biografer, Taastrup Åben Slik og varer købt i 

biografen

Slik, madpakker, drikkevarer og 

andre nydelsesmidler som ikke 

er købt i biografen

Plads til 40 personer i 

foyer og 15 personer i 

kiosken

Klasselæreren opfordres til at kontakte biografen om aftale om 

en skolemenu på forhånd, som kan stå klar, når I kommer, så I 

ikke behøver gå i kiosken.

Nordisk Films Biografer, Fields Åben Slik og varer købt i 

biografen

Slik, madpakker, drikkevarer og 

andre nydelsesmidler som ikke 

er købt i biografen

Intet ophold

Nordisk Films Biografer, Palads Åben Slik og varer købt i 

biografen

Slik, madpakker, drikkevarer og 

andre nydelsesmidler som ikke 

er købt i biografen

Plads til 121 personer 

i foyer

Man skal sidde parvis i salen

Park Bio, København Åben Slik og varer købt i 

biografen

Slik/spiselige ting og drikke 

varer købt andetsteds eller 

medbragt hjemmefra

Plads til 125 personer 

i foyer

Der skal tages hensyn til afstand ved kiosken samt på toiletter. 

1 sæde ml. hver person

Valby Kino, København  Åben  Kun varer købt i 

vores kiosk    

(undtagen is)

 Is, madpakker og medbragt slik 

og drikkevarer

Viften, Rødovre


