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Lördag	har	det	högsta	värdet	för	Vilken	
veckodag	visades	filmen,	följt	av	söndag.			











Kommentarer	från	publiken	

Utan Kino hade jag nog aldrig gått på bio. 
-Kvinna över 65 år, Lund 
  
Bra atmosfär på biografen. 
-Man 30-45 år, Östersund 
  
Skönt att ni inte har reklam och att ni har så många bra filmer. 
-Kvinna över 65 år, Stockholm 
  
Det personliga bemötandet och introduktion före varje film uppskattar vi stort. Härligt att slippa reklam.  
Bra filmer och god spridning från hela världen. 
-Man, över 65 år, Göteborg 
 
Jag gillar filmutbudet, har många intressanta filmer 
-Kvinna 55-65 år, Växjö 
 
Mysig biograf med kvalitetsfilmer. 
-Kvinna med barn 10-15 år, Uppsala 
 
Panora är en grym biograf. Bra ställe i stan och bra salonger. Trevlig personal, bra utbud på både "smala" och "breda" 
filmer. SUPER att det ej är reklam.  
-Kvinna 20-30 år, Malmö 
 
Hagabion är ett solidariskt ställe. Där det finns folk med medkänsla. 
-Man 55-65 år, Göteborg 
 
 
 
 



Tycker om utbud och val av filmer som sträcker sig utanför det amerikanska filmupplägget.  
Jag vill ta del av andra världsbilder och filosofier. 
-Kvinna 30-45 år, Visby 
 
Mycket bra filmutbud på Kino. Bra med Kinonytt på mailen, så att jag kan läsa mer om nya filmer. Bra med livesändningar av 
opera och teater. Bra med flera filmer per dag. Skönt att slippa popcorn i salongen. 
-Kvinna över 65 år, Lund 
 
Folkets Bio är en lysande stjärna på den för övrigt dystra biografhimlen. Jag beundrar allas ideella engagemang, alltid trevligt 
bemötande, rikt och brett filmutbud som berikar kultur-Sverige. 
-Kvinna 45-55 år, Göteborg 
 
Det bästa med Er är att ni visar speciella, handplockade, utländska och sevärda filmer :) 
-Kvinna 30-45 år, Jönköping 
 
Bra kvalitetsfilmer som breddat mig. 
-Man 55-65 år, Lund 
 
Mycket bra service! Bra att samma film återkommer under ganska lång tid och på skiftande tider! Bra musik som anknyter till 
den kommande filmen! Sköna fåtöljer! Allt är bra med Elektra.  
-Kvinna över 65 år, Västerås 
 
Fortsätt med det ni gör, det öppnar upp för fler alternativ än det redan befintliga mainstreama Hollywood utbudet. 
-Människa 20-30 år, Stockholm 
 
Jag	är	glad	aA	folkets	bio	finns.	SF:S	utbud	är	mycket	mainstream	i	Jönköping.	
-Kvinna	55-65	år,	Jönköping	
		
Hagabion	visar	udda/smala	filmer	som	jag	inte	hiAar	på	de	"stora"	biograferna.	Allt	i	en	trivsam,	familjär	miljö	som	gör	aA	man	
känner	sig	välkommen	och	"hemma".	Bra	jobbat	och	vikNgt	för	mig.	
-Man	45-55	år,	Göteborg	
 
 
 
 




