
 

 

 

Pressemeddelelse 3. juni 2020 

Ny åbner Nordisk Film Biografer Hillerød igen 
efter corona: Planer om helt ny luksusbiograf  
 

Fra torsdag den 4. juni kan du igen se film i Nordisk Film Biografer Hillerød, der 

har været lukket på grund af corona. Samtidig annoncerer Nordisk Film helt ny 

luksusbiograf, som er klar til at åbne i 2021 i Gallerierne i byens centrum.  
 
I snart tre måneder har Nordisk Film Biografer Hillerød været lukket på grund af corona-krisen, 
men fra torsdag den 4. juni slår biografen igen dørene op.  
 
”Det bliver godt at åbne igen. Vi har lagt os i selen for, at det bliver en sikker åbning, hvor vi 
overholder alle retningslinjer, så folk trygt kan gå i biografen. I første omgang holder vi åbent 
torsdag til søndag samt på helligdage. Der vil være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af 
biografgæster, ligesom filmene programlægges forskudt, så der aldrig er for mange mennesker på 
én gang i biograflobbyen, og så der er god tid til rengøring af salene mellem forestillingerne. 
Gæsterne vil blive mødt af en vært, som vil byde velkommen, informere om retningslinjer, sikre 
god hygiejne og i det hele taget hjælpe med at skabe en god oplevelse,” fortæller Casper 
Bonavent, der er direktør i Nordisk Film Biografer Danmark. 
 
Spændende nyhed på vej 

Han kan samtidig løfte sløret for en spændende nyhed til Hillerøds mange biografgængere. Nordisk 
Film Biografer har nemlig indgået en kontrakt med Gallerierne i Hillerød om at åbne en topmoderne 
biograf i centrum af Hillerød. Biografen, der åbner i efteråret 2021, får seks sale udstyret med 
luksussæder, der kan lægges helt ned, samt førsteklasses billed- og lydteknik. Med sin helt centrale 
placering i Gallerierne får biografgæsterne desuden adgang til fire timers gratis parkering og en 
samlet oplevelse i et nyt og moderne bycenter.  
 
”Dette er et projekt, som vi har arbejdet på længe, også før corona-krisen ramte. Nu skal vi i første 
omgang have åbnet godt og sikkert op i Hillerød, så folk igen kommer i biografen. Men vi er 
samtidig meget glade for, at vi næste år kan indvi en helt ny biograf i byens centrum. Alle seks sale 
i den kommende biograf kommer til at være med recliner-sæder, der sikrer maksimal komfort, og 
med placeringen i Gallerierne kommer biografen til at blive en integreret del af byens liv, mens vi 
vil kunne give vores gæster endnu bedre betingelser, herunder fire timers gratis parkering,” siger 
Casper Bonavent.  
 
Den nuværende Nordisk Film-biograf på Nordre Jernbanevej i Hillerød vil være i drift, indtil den nye 
biograf åbner i Gallerierne. Herefter overtager direktør og ejer af Gallerierne Tom Høeg 
biografbygningen på Nordre Jernbanevej.  
 
Bidrager positivt til Hillerød Bymidte 

Gallerierne er en 20.000 kvadratmeter stor ejendom, der er i vækst og udvikling. Aftalen med 
Nordisk Film Biografer vil styrke den samlede kundeoplevelse og være med til at trække endnu 
flere handlende til bycenterets øvrige forretninger.   
 
”Vi har arbejdet med ejendommen siden 2017 og har i forhold til udvikling haft et ønske om at 
skabe en ejendom, der bidrager positivt til Hillerød Bymidte og de øvrige handelsdrivende,” udtaler 
direktør og ejer af Gallerierne, Tom Høeg: 



 

 

 
”Med vores aftale med Nordisk Film Biografer har vi lagt stenen til at skabe en ejendom med 
enkelte store lejere inden for underholdning og ser meget frem til at kunne præsentere den 
resterende udvikling for ejendommen. Selve udviklingen af ejendommen er foretaget som et 
samarbejde mellem arkitekt Mangor & Nagel, lokale AFM Ingeniører og vores interne 
udviklingsteam, som i god dialog med Hillerød Kommune har skabt en mulig løsning for Gallerierne, 
der har ligget som en stor tom ejendom centralt i Hillerød,” siger Tom Høeg. 
 
Borgmester glæder sig 

I Hillerød Kommune glæder borgmester Kirsten Jensen (S) sig over, at Nordisk Film Biografer vil 
bruge Gallerierne til at opgradere sit biograftilbud i byen.  
 
”Vi er mere end begejstrede for, at vi nu får en biograf i Gallerierne. Det er en perfekt beliggenhed 
for en biograf, og det vil give endnu mere liv til byen. Gallerierne har stået tomme alt for længe, og 
at de nu skal blive til en stor biograf er skønt for byen og for os alle sammen, så vi glæder os,” 
siger Kirsten Jensen.  
 
Køb billetter online 

Når den nuværende Nordisk Film Biografer Hillerød åbner igen i morgen, vil det bl.a. være med 
animationsfilmen ”Fremad”, den danske debutfilm ”Kød og Blod” med Sidse Babett Knudsen på 
rollelisten og det stjernespækkede drama ”Little Women”, som er med i Biografklub Danmark. Det 
fulde program vil løbende blive opdateret og kan ses på nfbio.dk eller i Nordisk Films bioapp, hvor 
man også kan købe billetter. Casper Bonavent opfordrer til, at man køber sine billetter online på 
forhånd for at undgå kødannelse og ventetid i biografen.   
 
Nordisk Film Biografer er landets største biografkæde med 23 biografer over hele landet. De første 
11 af kædens biografer åbnede allerede fredag 29. maj, og den 4. juni åbner yderligere syv – 
herunder altså biografen i Hillerød. De resterende biografer vil gradvist åbne den kommende tid.   
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Nordisk Film skaber prisvindende film- og tv-serier, driver biografer i Danmark, Norge og Sverige, udvikler computerspil gennem en række 

gaming-selskaber, står bag PlayStation i Norden og leverer digitale gavekortsløsninger. Nordisk Film er en del af den nordiske mediekoncern 

Egmont, der skaber stærkt indhold og platforme inden for film, tv, biografer og streaming over computerspil, e-commerce og marketing services 

til undervisning, magasiner og bøger. Egmont står også bag virksomheder som TV 2 i Norge, Lindhardt og Ringhof og Egmont Publishing. Hele 

Egmont er en fond. Det betyder, at overskuddet går til udvikling af vores medier samt til at hjælpe børn, unge og filmtalenter.  
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