Hvorfor aktietegning – igen, igen?
Takket være stor opbakning fra byens borgere og
fra filmelskere landet over, lykkedes det i 2007
at modernisere Øst for Paradis så biografen
igen blev levedygtig med forbedret teknik og høj
komfort i alle sale med byens bredeste stole. Det
blev muligt, fordi mere end 800 meldte sig som
aktionærer i Paradisets Engle og indsamlede over
900.000 kr. En sådan opbakning gjorde det muligt
at skaffe yderligere økonomisk støtte til biografen
fra såvel Århus Kommune som Det Danske
Filminstitut, DFI.
I 2009 fik en ny indsats fra Paradisets Engle
Århus Kommune til at droppe planerne om en
ny Art Cinema i et kommende multimediehus på
havnen i Aarhus og i stedet gøre Øst for Paradis i
Paradisgade til byens officielle art cinema – med
støtte til bl.a. flere sale, bedre billetsalgs- og
cafefaciliteter og handicapadgang. Øst for Paradis
kan dermed leve op til tidens krav – men stadig
med sin helt egen sjæl og atmosfære intakt.

Tidslinie
2012:
Ombygningsprojektet
igangsættes og en
ny indsamlingsrunde
iværksættes
okt 2009: Englene modtager
FOF Århus’ kulturpris
Kulturnathatten af Jacob
Bundsgaard Johansen

Få en bid af Paradis

byens art cinema

- køb aktier i Paradis

sept 2009: Samlet byråd
dropper tidligere plan og
gør Øst for Paradis til byens
art cinema på nuværende
adresse - med støtte til flere
sale, bedre caféfaciliteter
og handicapadgang
feb 2009: Engle demonstrerer
mod byrådets planer om
en ny art cinema i det
kommende Multimediehus
på havnen – som kan betyde
lukning af Øst for Paradis

Det er denne renovering vi nu skal realisere.
De nye rammer er finansieret, men en
ny indsamlingsrunde skal skaffe midler til
indretning af nye sale, foyer og café samt digitalt
fremviserudstyr, da alle film om meget kort tid
udelukkende vil blive tilgængelige i digitalt format.
Det vil kræve i alt ca. 1,5 million kroner. Hvis
Englene skaffer 500.000 kr., bidrager Århus
Kommune og DFI hver med et lignende beløb.
Derfor: Bli’ engel – tegn aktier i Paradis.
Eller tegn aktier igen.
Og tænk ikke blot på dig selv: Gør også dine
arbejdskammerater, dine venner, dine børn og din
naboer til engle.

STØT

aug 2007: Øst for
Paradis genåbner efter
modernisering - med
byens bedste sæder,
nyindretning af sale,
toiletter og foyer
2006-7: Over 700 tegner
aktier som Paradisets Engle
og rejser den nødvendige
kapital til en hårdt
tiltrængt modernisering

2006: fire filmentusiaster
danner Paradisets Engle
som opbakning biografen
Øst for Paradis

ny café
2 nye sale
fælles billetsalg
handicapadgang
digitalisering

Hvordan tegner jeg aktier?

Hvem er Paradisets Engle?

Aktier i Øst for Paradis tegnes gennem Paradisets
Engle A/S. Minimumsbeløbet er 500 kr.
Meld dig som aktionær ved at indbetale det beløb,
som du ønsker at tegne aktier for på bankkonto:
reg: 7633 konto: 1050807
Husk navn, adresse og e-mail og mærk
indbetalingen: “Paradisets Engle”.

Paradisets Engle er en støttekreds, der siden
2006 har arbejdet for at sikre Øst for Paradis’
fortsatte eksistens. Det sker ved at skabe
økonomisk, politisk og moralsk opbakning til
biografen.

Du kan læse nærmere om den økonomiskjuridiske model for hhv. Øst for Paradis og
Paradisets Engle A/S på www.paradisbio.dk. For
yderligere information om aktietegning kontakt
advokat Hans Kjellund: sb@advohus.dk

Hvad er en folkeaktie?

En folkeaktie er det man kalder en b-aktie.
Den giver medejerskab og stemmeret på
generalforsamlinger. Ud over at indskyde penge i
moderniseringen af Øst for Paradis er Paradisets
Engle A/S lejere af biografens lokaler; selskabet
fremlejer til Øst for Paradis.

Hvem er ansvarlig?

Paradisets Engle A/S bestyrelse består af:
Marius Lyhne-Knudsen (formand), cand. oecon.
Leif Leer Sørensen, kommunikationschef, arkitekt MAA
Else Kayser, formand for Dansk Sygeplejeråd, Midtjyll.
Hans Kjellund, advokat (H)
Hanne Lindby Thomsen, jobskonsulent
Kristian Erland Eskildsen, fagpolitisk konsulent

Biografdirektør Line Daugbjerg Christensen

Hvad kan du selv gøre?
• Tegne aktier i Øst for Paradis
• Se din næste film i Øst for Paradis
• Følg Øst for Paradis på Facebook
• Meld dig til nyhedsbrevet på www.paradisbio.dk
• Kom til støttearrangementer i Øst for Paradis
• Lej biografen til særforestillinger for
venner, familie eller arbejdsplads
• Giv informationer om Paradisets Engle videre
til venner og bekendte, så de også kan tegne
aktier i Paradis.

“Øst for Paradis bringer mig helt nær
den bedste filmkunst. Serveret af en stab
med tydelig passion, men usnobbet og
imødekommende.

Støttekredsen består i dag af knap 1.000
engle - borgere, erhvervs- og fagforeningsfolk,
filmskabere og andre kunstnere samt
filmentusiaster i bredeste forstand. Hovedparten
af englene er århusianere, som ønsker at bevare
byens unikke art cinema. Men engleskaren
kommer fra det ganske land – sågar fra Grønland!
Du kan selv blive en Paradisets Engel ved at
tegne aktier i Øst for Paradis. Hvis du samtidig
oplyser din mailadresse, vil du løbende blive
orienteret om de videre aktiviteter – både i Øst for
Paradis og i Paradisets Engle A/S.

“I Øst for Paradis handler det ikke om den
store pengemaskine som filmindustrien også
kan være, men om at blive rørt og berørt.

“Uden Øst for Paradis ville Århus være en
meget fattigere by.”

Film er som mad – nogle gange er man sulten
efter fastfood, andre gange vil man gerne nyde
noget stor gastronomi. Tak til Øst For Paradis,
fordi jeg ikke kun har burgere på nethinden.”

Jeg har haft nogle af mine bedste
filmoplevelser i den gamle biograf, hvor
filmene kommer fra hele verden, og dog er så
nærværende og vedkommende som kom de
fra vores egen baghave...”

Nils Malmros

René Thalund

Renée Helmig Toft Simonsen,

filminstruktør og en Paradisets Engel

musiker i Nephew og en Paradisets Engel

forfatter og psykolog og en Paradisets Engel

