
PROJEKT HAL 7
En kulturbiograf i Roskilde
i samspil med omgivelserne

Vision
En kulturbiograf, som driver 
udviklingen af kulturtilbud 
i bydelen Musicon i samar-
bejde med bydelens øvrige 
aktører.

Mål
En biografsal, en fleksibel 
event-/biografsal samt 
foyer & café – alt drevet af 
frivillige.

Samarbejdspartnere
En række er identificeret, 
flere inviteres.

Forudsætninger
• En hal til rådighed
• En velfungerende forening
• Et professionelt overslag
• En tidsfrist: Ultimo 2025.



PROJEKT HAL 7 – Sammenfatning

Fremtidige samarbejdspartnere
PROJEKT HAL 7 tilbyder kvalitetslokaler med fleksible muligheder til andre kultur
aktører.

Forudsætninger
750 m2 hal til en skønnet værdi af 7,5 mio. kr. stillet vederlagsfrit til rådighed af kom
munen. RoskildeBio.nu er en velfungerende forening af frivillige med kompetencer og 
succesfulde resultater inden for filmvisninger og events. Indretningsoverslag på 1012 
mio. kr. er udført af professionelle bioarkitekter. Finansiering til indretning skal være 
fremskaffet inden udgangen af 2025.

 HVAD (2022-priser) OVERSLAG
 Bygning 2.700.000 kr.
 Indhold og teknik 5.600.000 kr.
 Rådgivning og projektering 750.000 kr.
 Udeareal 290.000 kr.
 Prisstigninger 900.000 kr.
 Uforudsete udgifter 1.000.000 kr. 
 SAMLET PRIS (ekskl. moms) 11.240.000 kr.
  AKTIVER  
 HAL 7 7.500.000 kr.
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Vision
PROJEKT HAL 7 vil med kulturbiografen som omdrejningspunkt blive et kultu
relt samlingssted på Musicon i Roskilde, hvor folk kan mødes og opleve samværet. 
Kultur biografen vil drive udviklingen af kulturtilbud i bydelen i samarbejde med 
bydelens øvrige aktører.

Det er muligt at være med som frivillig til at drive biografen, være med som publi
kum og få oplevelser, være med til at udnytte de unikke faciliteter til filmvisning, 
events, mødested og andre kulturformål – enten som aktør i bydelen Musicon eller 
som kulturel aktør udefra, der giver Roskilde kulturoplevelser med kvalitet.

Mål
PROJEKT HAL 7 bliver et bæredygtigt aktiv, hvor lokalerne udnyttes til mere end 
ét formål og støtter et inkluderede samfund funderet i den ansvarlige og inddragen
de forening af frivillige i RoskildeBio.nu.

Den gamle industrihal indrettes med to sale: en biografsal og en fleksibel event/
biografsal samt en foyer & café som kan åbnes til eventsalen, så der kan etableres et 
fællesrum til brug for større arrangementer.

Kulturbiograf
Ifølge Filminstituttet er Roskildeområdet 
”en hvid plet” på danmarkskortet over art 
cinemabiografer, og der er publikum til en 
kulturbiograf i Roskilde.

Identificerede samarbejdspartnere
Foreningen RoskildeBio.nu og kulturbio
grafen bliver kraftcentret i PROJEKT 
HAL 7 og bidrager til at udvikle bydelen 
Musicon ved at være en frivillig, åben, 
samarbejdende og inviterende forening. 
Flere samarbejdspartnere har konkrete idéer 
til yderligere udvikling.


