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Kista Galleria blir först i Sverige med 5D- biograf 
 

Kista Galleria stärker sitt nöjesutbud ytterligare. Snart öppnar Sveriges första 5D- biograf och 
besökarna kommer att få uppleva det allra senaste inom teknik och filmupplevelser.  
 
Med start i augusti 2011 kommer besökarna i Kista Galleria att kunna se film och samtidigt känna 
fartvindar i håret, rörelser i biografstolen och dofter av exempelvis en sommaräng. Vattenstänk, 
ljuseffekter, rök, känseleffekter och en ljudanläggning i 7.1-format förstärker ytterligare känslan av att 
befinna sig mitt i filmens händelse. 
 
”Det är fantastiskt att se, eller snarare uppleva film, i 5D. Det känns självklart att en galleria som satsar 
på underhållning och nöje ska vara först med att kunna erbjuda denna upplevelse till våra besökare”, 
säger Jan Gösbeck, Gallerialedare. 
  
Den nya 5D-biografen kommer att ligga i Kids Court. Filmerna som kommer att visas riktar sig till hela 
familjen och de handlar om allt ifrån hissnande berg- och dalbaneturer till resor genom olika 
fantasimiljöer. Filmerna är 5-10 minuter långa och biljetterna kommer att kosta ca 35-50 kr.  
 
”Att vi nu stärker oss ytterligare på nöjessidan är ännu ett steg mot att bli en destination som man är 
beredd att lägga lite extra restid på för att nå. Vi hoppas och tror att den nya 5D-biografen kommer att 
ha en extra dragningskraft på barnfamiljerna, som är en mycket viktig målgrupp för oss”, säger Jan 
Gösbeck. 
 
 
För ytterligare information, kontakta: 
Jan Gösbeck, Gallerialedare 
Telefon +46 (0)76 526 32 65 
E-mail: jan.gosbeck@kistagalleria.se  
 
Eller: 
 
Mats Rosén, VD Zinnemax 5D 
Telefon +46 (0)70 858 22 18 
E-mail: matsrosen@zinnemax5d.se 
 

 
 
 

 
Kista Galleria är en av Sveriges största och mest framgångsrika handelsplatser. Utmärkande är Sveriges största Food 
Court med 20 restauranger, Kids Court med allt för barn och barnfamiljer, 11 biosalonger, 12 bowlingbanor och 166 
hotellrum. Öppettiderna är 10-21 måndag till söndag. Kista Galleria har 2 100 inomhusparkeringsplatser och besöks av 
över 17 miljoner personer per år. Kista Galleria ägs av Vital Forsikring ASA. Förvaltningen sköts av Kista Galleria KB. 


