Ved en uformel reception markeredes i går,
ægteparret Lilli og Dan Bunks overtagelse af
Vejen Kino. Flere var mødt op for at ønske
parret til lykke, og blandt disse var de tidligere
ejere, Gudrun Friis Christensen og Frederik
Friis. De to søskende var en smule vemodige
over at skulle sige endeligt farvel til Kino, der i
en menneskealder har tilhørt familien. De
lovede dog at være flittige biograf-gængere i
fremtiden, og det ny ejerpar, Lilli og Dan
Bunk, forsikrede dem for, at de skulle være
velkomne.
Lilli og Dan Bunk kom med sønnen Kim fra
Hanstholm og til Vejen sent tirsdag aften, og
kendte derfor på dagen for overtagelsen knapt
byen. De var dog ikke i tvivl om, at de ville
føle sig godt tilpas i deres ny hjem i
lejligheden over Kino. Ægteparret bebudede
under receptionen en ny reception på et
senere tidspunkt. Dan Bunk fortalte, at han og
hustruen regnede med at modernisere hall'en
med bl.a. tæppe på gulvet. Moderniseringen
finder formentlig sted en gang i december. I
denne måned er biografen nemlig traditionelt
dårligt besøgt.

Ellers er det gået helt godt med besøget i
Kino, kunne Gudrun Friis Christensen og
Frederik Friis berette. Disse har i det
sidste års tid ikke mærket noget til biografkrise, og 1975 har været et af de bedste år for
Kino hidtil. Lilli og Dan Bunk så ligeså
optimistisk på det og fortalte, at også i
Hanstholm Bio var det gået godt med
besøget inden for det sidste år. Og med det
program ægteparret agter at køre i Vejen, skal
succes'en nok også fortsætte i de næste år.
I denne uge viser Kino to film. I dag,
på fredag og på søndag, vises »Knust bil
til
frokost«.
Den
handler
om
to
kriminalbetjente, som kæmper for den højere
og lavere retfærdighed, og handlingen rummer
nogle forrygende forbryderjagter, som ender
på dametoilettet i et sportsstadion.
Fredag, lørdag og søndag vises »Den
knaldrøde Pirat« med Burt Lancaster i
hovedrollen som gentleman-piraten Vallo, der
bemægtiger sig et spansk skib. Filmen byder
på mange spændende scener og utallige
pragtfulde slagsmål.

Her modtages Kinos nye ejere i biografens foyer.
Fra venstre ses fru Lilly Bunk, Frederik Friis, fru Gudrun Friis Christensen,
Dan Bunk og sønnen Kim samt J. P. Christensen.

