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HAPPN OG GRAND TEATRET 

FEJRER GENÅBNINGEN AF BIOGRAFER 
 
 

Efter en periode med nedlukning, har biograferne endelig genåbnet deres døre for besøgende! 

Uanset om du er fanatisk biografgænger eller om du blot engang imellem nyder en film i biografen, 

så er en ting sikkert; vi har savnet biografen under nedlukningen. 

 

Af den grund, har happn, en af de førende dating-apps, og Grand Teatret biograf, gået sammen 

om at fejre genåbningen*. Og hvad kunne være mere naturligt for happn end at støtte og 

værdsætte denne ikoniske første date lokation? I en undersøgelse udført af happn mener 64%** 

af brugerne at biograferne er DEN essentielle date lokation. 

 

Det er derfor ikke uden grund, at happn lancerer en konkurrence***, hvor en heldig happn bruger 

får en uforglemmelig oplevelse med hans/hendes Crush: en intim, privat visning af den romantiske 

komedie klassiker ”Den Eneste Ene”, i Grand Teatret i København, på onsdag den 29. Juni kl 

19.00. For det heldige par er det en mulighed for at nyde en hyggelig og unik biografoplevelse i 

den ikoniske biograf, i en privatiseret biografsal – kun for dem.  

 

happn har også spurgt deres brugere, hvordan de ville bruge deres aften i biografsalen? Ville de 

foretrække en komedie eller romantisk film? Ifølge 56% af happns brugere, er FILMEN at se med 

sit Crush den ikoniske ”Forrest Gump”, efterfulgt af ”Titanic” (44%).  

 

At gå i biografen sammen er ligeledes en god måde at lære hinandens filmpræferencer bedre at 

kende: 61% af happns brugerne foretrækker at lade deres partner vælge filmen, og på den måde 

lære mere om sin partners filmsmag.    

 



*Med social distancing iniativer; håndsprit, maske, mellemrum mellem hinanden i salen 

**Ifølge en undersøgelse blandt 600 danske brugere, i uge 25, 2020 

*** Et social media konkurrence opslag på Instagram og på Grand Teatrets instagram 

 

 
Om happn 

happn er en af de førende internationale dating-apps, som tilbyder et unikt koncept med geolokalisering i 

realtid. Da alt begynder i det virkelige liv, gør happn det muligt for brugerne at finde mennesker, de har mødt 

i hverdagen. Alle har nogle gange oplevet følelsen af øjenkontakt, der har gjort et indtryk. Det kan ske på 

gaden, i baren, på arbejdet eller på en tur i byen. Med happn har du mulighed for at finde de mennesker, 

du har mødt. happn fungerer som et mødested i en tid, hvor livets puslespil og nye sociale vaner gør det 

sværere at møde nye mennesker og nærme sig ukendte personer. happn blev grundlagt i Paris i 2014 og 

har i dag mere end 90 millioner brugere rundt om i verden med flere end 610 000 brugere i Danmark. happn 

kan downloades fra App Store og via Google Play. 

www.happn.com 
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