Møteinnkalling
Utvalg:
Utvalg for oppvekst og kultur
Møtested: Skriftlig via e-post
Dato:
13.05.2020
Da saken haster blir den behandlet skriftlig via e-post til utvalgets medlemmer.
Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Nils Notler
Leder
Veronica Olsen
Sekretær
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Søknad om konsesjon - Drive-in kino Ranahallen 17.mai
2020
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Arkivsaksnr
2020/8766

Arkiv:

X01

Arkivsaksnr:

2020/8766-1

Saksbehandler: Geir Gisnås

Søknad om konsesjon - Drive-in kino Ranahallen 17.mai 2020
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Utvalg for oppvekst og kultur

28/20

13.05.2020

Rådmannens innstilling
Utvalg for oppvekst og kultur godkjenner søknaden fra TV-klipp om konsesjon til tre
kinovisninger på Drive-in-kino i Ranahallen søndag 17. mai 2020.

Saksopplysninger
Det er planlagt gjennomføring av drive-in kino i Ranahallen på 17.mai. I den forbindelse er det
mottatt en søknad om konsesjon. Se vedlagte søknad.

Vedlegg:
2
søknad drive in kino Rana kommune_2020
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Fra: Gisnås, Geir (Geir.Gisnas@rana.kommune.no)
Sendt: 11.05.2020 14:05:52
Til: Olsen, Veronica
Kopi:
Emne: VS: søknad om konsesjon
Vedlegg: søknad drive in kino Rana kommune_2020.pdf

Fra: Kildal, Kristin <Kristin.Kildal@rana.kommune.no>
Sendt: mandag 11. mai 2020 13:59
Til: Gisnås, Geir <Geir.Gisnas@rana.kommune.no>
Emne: VS: søknad om konsesjon

Fra: Tonje Vonstad [mailto:tonje@tvklipp.no]
Sendt: 8. mai 2020 16:31
Til: Kildal, Kristin
Emne: søknad om konsesjon

Hei Kristin.
Vi har endelig fått bestilt filmene til 17. mai. Det har tatt litt tid fordi vi hadde avstemming blant Ranas befolkning via
Rana Blad og måtte se hvilke filmer som var mulig å bestille i tide. Vi har forholdt oss til filmer som allerede har gått på
kino, siden kinoen åpner neste uke.
Vedlagt ligger søknad om konsesjon og her er mer detaljert info om filmene og vinsingen:
Drive-in-kino i Ranahallen
I regi av Rana Gruber, TV Klipp, Cars & Coffee Nordland og delvis i regi av 17.-maikomitéen i Rana kommune ved
Geir Gisnås.
Dato: Søndag 17. mai 2020
Antall forestillinger: 3
Klokkeslett: ca. kl. 11.00, 17.00, 19.30
Spillested/sted: Ranahallen, Mo i Rana: Øvre idrettsvei 1, 8626 Mo i Rana
FILMER: Biler 3, Frost 2, Tunnelen

Pris: 495 kr. pr. bil inkl. mva. (Gjennomsnittlig ca. 99-495 kr. pr. person.) Billettinntektene dekker utgiftene. Evnt.
overskudd går til neste drive in-prosjekt som er en drive in konsert som også er med på å sysselsette kulturnæringen
på Helgeland, eller et veldedig formål om konsert ikke blir en realitet.
Gi beskjed om dere trenger mer info.

Mvh
Tonje Vonstad
Daglig leder
tlf. 45474833
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www.tvklipp.no

Følg oss på Facebook & Instagram
Gi TV Klipp en anmeldelse på Google
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TV Klipp AS
v/Tonje Vonstad!

Mo i Rana, 08.05.2020

Rana kommune
v/ Kristin Kildal

!
Drive-in kino 17. mai 2020 i Ranahallen: Søknad om tillatellse/konsesjon: 3 kinovisninger
Vi søker med dette om tillatelse til å vise 3 filmer på lerret inne i Ranahallen 17. mai 2020.
Visningene vil skje i tett samarbeid med Bygdekinoen, kommuneoverlege og Rana kommune.
Kontaktperson her er kinorådgiver Anne Marie Otter og kinomaskinist Kurt Molvik. Alt vil skje i
samsvar med regelverk, da vi har leid inn Bygdekinoen til kinovisningen. !
Dette blir tredje gang TV Klipp arrangerer Drive-in kino i Rana. Vårt mål med arrangementet er å
skape liv i byen vår under koronapandemien og sysselsette permitterte bransjer. Det har vært
svært vanskelig å skaffe sponsormidler, og hovedarrangør som betaler alle utgifter, slik Byporten
gjorde i 2015 & 2016. Men Rana Gruber står som garantist for evnt. tap, fordi vi selger billetter for
å betale kostnadene og vet ikke hvordan billettsalget vil gå. Vårt mål er å gå sånn ca. i null og helst
ikke i minus. Hvis Kinoteatret Mo i Rana vil være med på arrangementet er dere, som sagt,
hjertelig velkommen til det. Da er det bare å komme med tilbakemelding på hva dere ønsker å
bidra med, f.eks. billettsalg via deres nettsider eller dere kan bidra med billettører.
Vi har pratet på telefon med deg, Kristin Kildal, tidligere ifm. dette prosjektet og Rana kommune og
Geir Gisnås er selv med som bidragsyter i form av gratis leie av Ranahallen + hjelp til ROSanalyse og godkjennelser hos kommuneoverlege, vegsjef, brann og redningsetater. Alikevel
sender vi denne søknader for å få en formell godkjennelse fra dere på slik at alt er rett.

!

Se vedlegg for mer detaljert informasjon. !
Håper på raskt svar da vi ønsker å starte billettsalget på mandag 11. mai 2020.

!Mvh.

Tonje Anette Vonstad
daglig leder, TV Klipp AS!
45474833
tonje@tvklipp.no !!

Lise-Helen Knudsen
Cars & Coffee Nordland
93071731
liseknudsen6@gmail.com
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