
Spegeln blir Skånes första biobar
Nu är det klart att Folkets Hus och Parkers biograf Spegeln ska renoveras för att i början av oktober kunna erbjuda
biobesökarna restaurang- och barverksamhet. Spegeln kommer med anledning av detta vara stängd från och med 16 juni.

- Vi är mycket glada över att detta äntligen ska bli av. Det ska bli fantastiskt roligt att få rå om våra biobesökare ännu mer. Spegeln ska bli
Malmöbornas nya vardagsrum med temakvällar som innehåller mat, dryck och fantastiskt bra film, säger Pernilla Nilsson, verksamhetschef på
Spegeln.

På fredagar, när nya filmer går upp på repertoaren, erbjuds biobesökarna en specialkomponerad Premiärmeny. Spegelns trogna Met-
besökare kommer också kunna njuta av en glamourkantad opera-meny. Efter renoveringen kommer Spegeln att ha fler bekväma sittplatser i
foajén, bättre mingelmöjligheter, nya toaletter samt ett sprillans nytt kök.

- Att vi startar bio, bar och restaurang i en och samma lokal är en ny inriktning som vi hoppas kunna genomföra på fler platser i landet. Det
finns ett stort sug efter att kombinera kvalitetsfilm med att äta och dricka gott. Med nya Spegeln vill vi bidra till att Malmö fortsätter vara en
spännande kulturstad, säger Calle Nathanson vd för Folkets Hus och Parker.

Från och med nypremiären utökar Spegeln öppettiderna, dels för matinéfilm som visas på eftermiddagar, samt för att göra det möjligt att
stanna kvar en stund efter sista föreställningen. Trots att biografen stänger under sommaren är den öppen för föreställningen Monty Python
Live 20 juli. Angående öppettider under juli-september informerar vi om det på vår hemsida www.biospegeln.se.

För mer information, kontakta: 

Pernilla Nilsson, verksamhetschef Spegeln

mobiltelefon: 0720-75 35 70

E-post: pernilla.nilsson@fhp.nu

Spegeln drivs av folkrörelsen Folkets Hus och Parker som omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I
riksorganisationen samlas Folkets Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar miljontals besökare varje
år.

Folkets Hus och Parkers värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Tack vare
delaktighet och ideellt engagemang skapas möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och möten. www.fhp.nu


