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Ry Biografteater
Biografen i Ry - i sandhed min barndoms biograf - åbnede i trediverne og havde dengang
plads til ca. 200. Mange gange tog jeg cykelturen fra Skovsrod til Ry, hvor jeg hentede gode
- og mindre gode - oplevelser i dette eventyrets mørke. Ja, det var rent eventyr, når lyset
blev dæmpet og glaspladerne med reklamer for lokale butikker blev skubbet ind foran
kulbuelyset og objektivet stillet (næsten) skarpt, mens Ken Griffins inciterende
hammongorgel-spil eller taktfast marchmusik blev frembragt med slidte stifter og
knasende 78'plader og flød ud fra de store højttalere bag lærredet!
Direktør var først Olga Sigurdsson. I starten af halvtredserne blev hun afløst af hotelejer
Holger Hansen.
På det tidspunkt var der endnu pause midt i forestillingen. Der var kun én filmmaskine,
filmrullerne skulle skiftes. Folk gik udenfor for at trække frisk luft, og det gav nogle gange
lidt flere folk i salen efter pausen...
Stig Olesen fra Århus boede i Ry i den periode, og han fortæller: Jeg stod tit udenfor
biografen, og når pausen var forbi, smuttede jeg med de øvrige folk inden for i salen og så
den sidste halvdel af filmen. Det skete mange gange i de år, og der var mange unge
mennesker, der prøvede det, beretter Stig Olesen.
I 1963 blev antallet af pladser reduceret til 172 og ved samme lejlighed blev der installeret
cinemascope i Ry Biografteater.
Efter næsten 25 år med ægteparret Hansen som direktør, blev Finn Grønver i 1975
biografens nye leder, og han reducerede i 1979 antallet af pladser til 120.
Kurt Winther overtog biografen 15. september 1980, men allerede et år senere blev Ry
Biografteater overtaget af en gruppe borgere i byen, der mere eller mindre omdannede
biografen til et kulturhus for byens borgere. Den hed herefter Foreningen "Ry biografteater
I/S" med folk som Jørn Grønkjær og Per Krarup i ledende stillinger. Der holdes bl.a. en
årlig generalforsamling.
I 1982 røg pladsantallet ned til 112; det var en passende størrelse til en by som Ry.
Biografen har haft et godt tag i publikum, bl.a. i 1988, hvor man lavede et lørdagsarrangement med de to franske film "Kilden i Provence" og "Manon i Kilden". Der blev bl.a.
serveret fransk mad til de 106 personer, der overværede forestillingen, omsætningen nåede
over 9000 kr. denne aften. Et lignende arrangement blev holdt i februar 1989 med "1900 III".
Netop her i denne biograf oplevede jeg mine første film. Det brændte sig ind i et meget
ungt sind, da jeg så »Præsten i Vejlby« instrueret af Carl Th. Dreyer. Men jeg fik
efterhånden også set mere muntre film.
Sidenhen har jeg bl.a. haft stor fornøjelse af eftermiddage i Ry Biografteater med
"kortfilm" på programmet. Herligt at sidde der og bare glo med en slikpose i hånden, mens
mere eller mindre interessante og kreative film blev oprullet på det hvide lærred...

