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Kommunens ungdomsgårdar bjuder på biokväll 

Nu satsar kommunens ungdomsgårdar på biokvällar för att 
introducera fler och nya ungdomar till verksamheten. Vid tre 
tillfällen i höst är unga i årskurs 6-9 välkomna på gratis biokväll på 
Bio Capitol. Innan filmen blir det filmquiz med filmprofilen Albin 
Glasell.  

 

Ungdomsgårdarna jobbar ständigt för att nya ungdomskullar ska hitta till 
verksamheten. 

- Det kan kanske kännas lite läskigt att gå till en ungdomsgård första 
gången om man inte kan haka på någon som brukar gå dit. Genom 
biosatsningen hoppas vi att ännu fler och nya grupper av ungdomar 
upptäcker vår verksamhet och allt kul som vi har att erbjuda, säger Anna 
Nilsson, enhetschef ungdomsgårdarna.  

 
Så funkar det 
Ungdomsgårdarna har abonnerat salong 2 i bio Capitol under tre kvällar i höst. 
Det är helt gratis men antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. 
Biljetterna släpps klockan 17.45, ca 30 minuter innan evenemanget börjar. 
Ungdomsgårdarna bjuder även alla med biobiljett på popcorn och dricka. Innan 
filmen startar håller Albin Glasell i ett filmquiz med fina priser i potten.  

- Med dagens teknik är film mer tillgängligt än någonsin, men det blir inte 
alls samma upplevelse att titta på surfplattan hemma på rummet. Film på 
bio blir något att se fram emot, att samlas kring och att samtala om, 
avslutar Anna Nilsson.  

 
Tre filmer 
Filmerna som visas under biokvällarna ingår i Bio Capitols ordinarie utbud och 
täcker in flera olika genres. Första biokvällen är den 25 oktober, då visas 
äventyrsfilmen Alpha. Vilken nästa film blir avslöjas bland annat via appen Ung i 
Varberg.  
 
Biokvällarna möjliggörs av medel från Socialstyrelsen.  
 
För mer information, kontakta: 
Anna Nilsson, enhetschef ungdomsgårdarna, 070-654 18 87 
E-post: anna.nilsson@varberg.se  
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