VICTORIAS HISTORIE – TIDSLINJE
1902

Bygningen Storgade 15 opføres til gæstgiveri og får navnet "Haabet"

1946

Bygningens stueetage bygges om til biograf, og tilladelse til biografdrift gives til Hans og Hedvig
Lock

1949-63

Biografen "Victoria" åbnes i september -49. Ægteparret Lock driver biografen

1963-73

Biografdirektør: Thormod Nielsen

1973-83

Biografdirektør: Børge Jensen

1983

Redningsaktion for den skrantende biograf
Bygningen handles, og "Victoria-gruppen" lejer sig ind
Gruppen, formelt set et anpartsselskab, består af ulønnede frivillige, fra start syv anpartshavere
med diverse 'påhæng'
Biografen renoveres bl.a. med utraditionelle biografstole fra Sorø Stolefabrik
Biografen genåbnes i august
Billetpris: 20 kr.
To-måneders program bliver i de første år trykt på egen offset-maskine og hæftet ved håndkraft
af 'direktørerne' selv

1987

Installering af Dolby stereoanlæg

1988

"Victoria" tildeles prisen som Årets Biograf
Mindeflise nedlægges af borgmester Trojaborg og skuespiller Pelle Hvenegaard

1990

Første Marathon-filmnat

1992

Scene udbygges. Større rullelærred installeres

1993

'Kulturfirkanten' – et uformelt samarbejde mellem bibliotek, kunstmuseum, kulturhistorisk
museum og biografen – oprettes

1994

Biografen tildeles Sorø Kommunes kulturpris
Første Open Air-forestilling i Bibliotekets gård

1998

Renoveret foyer præsenteres ved fødselsdag

1999

Første Babybio-forestilling
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2000

Nyt digitalt højttalersystem
Indvielse af "ny" sal med 210 nye stole (mod de oprindelige 385), heraf 116 betalt af sponsorer

2001

Sponsor-koncept etableret

2002

Hjemmeside går i luften i februar
For første gang Danmarkspremiere samtidig med verdenspremiere

2003

Lørdagene inddrages fast i det almindelige program (fra 1983 til -95 altid lukket lørdag)

2007

Husstandsomdeling af program ophører efter 144 udgivelser
Nyt programkoncept, men stadig dækkende en to-måneders periode

2008

Nyt billetsystem. Nu nummererede pladser
Udefrakommende reklamefilm erstattes med lokale reklamespots

2010

Digitalisering af filmvisningen med 3D
Nu mange Danmarks-premierer

2012-

Aftale om opera m.v. fra internationale scener, 'live' eller 'recorded', med 6-7 forestillinger hvert
vinterhalvår

2013

Nyt lydsystem (Dolby Atmos) indvies på 30-årsdagen i august
Fladskærme i foyer bl.a. med trailer-visning

2014-

Aftale med Det Kgl. Teater om direkte transmission af et antal forestillinger hvert vinterhalvår

2015-

Indgår i samarbejde om Sorø Jazzfestival
I biografen afholdes bl.a. koncerter med DRs Big Band

2016

Scenen udbygges (B 9,0 D 5,50 m)
Nyt, større lærred
Lys ved sidetrappernes trin i sal
Nye stole i bageste del af sal
I alt 180 sæder
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DIVERSE TILTAG GENNEM ÅRENE
Midnatsforestillinger hver fredag 1983-1989
Marathon-filmnat (kl. 22.00-07.00 ca.) én gang årligt 1990-2007
Open Air-forestilling i bibliotekets gård én gang årligt 1994-1999
Formiddagsfilm forår og efterår én eller to gange om måneden fra 2004
Onsdagsklubben (den lokale pensionistforening) lejer sig ind fra 1983. Formaliseret samarbejde
fra 1987
Filmklub for børn overtages fra biblioteket i sæsonen 1985-86, og drives fortsat i samarbejde
med kommunen
Og hvad vi ellers har fundet på…
Foredrag, oplæg og diskussioner
Temauger som Nordisk Uge, Europæisk Uge, Film om billedkunstnere, Hvad er virkelighed,
Bryllupsfilm, Ti Kieslowski-film på én dag, dokumentarfilmuger
Besøg af instruktører, skuespillere og andre filmkyndige
Gallapremierer med smokings og champagne
Særarrangementer med spisning og film
Live musik
Salg af brugte plakater fra fortov
Tema-udstillinger i foyer med plakater fra biografens arkiv
Gavekort produceret og solgt fra 1984
Deltagelse i diverse landsdækkende biograffremstød
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