Kært barn har mange navne
Det moderne og fremsynede kulturhus, som Knud Langå-Jensen åbnede den 24. april
1962, ﬁk navnet "Helios-Teatret". Huset var bygget, så det primært var biograf, men også
kunne huse både teaterforestillinger og koncerter.
Kulturhuset er siden 1962 blevet kaldt Helios-Teatret
- i daglig tale bare "Helios".
Da det nye kulturhus opstod som Fugl Fønix den 28. oktober 2016, havde det ikke alene
fået ny facade, ny foyer, en ekstra biografsal, mødelokale på 1. sal og et lyskunstværk på
facaden.
Det havde også fået nyt navn: "Helios Film- og Kulturhus" - hvilket kan læses på et lysskilt
foran kulturhuset.
Henry Heerups gamle logo, "Helios-Teatret", der før ombygningen hængte på bagsiden af
huset, så man kunne se det, når man gik fra gågaden gennem smøgen og ned til HeliosTeatret, ﬁk ved åbningen en ny plads - nemlig inde i foyeren, hvor også en reproduktion af
Heerups store maleri “Helios”, der blev malet til åbningen i 1962, nu hænger. (Læs mere i
"Kunsten i Helios").

Hvordan staves det....

Der er jævnligt debat om, hvordan navnet staves. Skal det skrives med eller uden bindestreg?
Kigger man på facaden af det gamle Helios - både Heerups blå logo på bagsiden og facaden ud
mod gaden, er der ingen bindestreg.

Tager man derimod det oﬃcielle logo, ser det sådan ud - altså med bindestreg:

Og kigger man i det jubilæumsskrift, som familien Langå-Jensen udgav i 1987 i anledning af
Helios-Teatrets 25 års jubilæum, kan man se, at familien selv staver navnet med bindestreg
- altså Helios-Teatret.

Hvad hedder huset anno 2018?

Det var der nogen debat om på generalforsamlingen i Foreningen Helios Teatrets Biograf lørdag
den 24. marts 2018, da der skulle stemmes om vedtægtsændringer.
Debatten endte ud i denne konklusion:
Foreningen Helios Teatrets Biograf driver primært biografen, der fortsat hedder Helios-Teatret.
Derudover har foreningen indgået aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune om at drive hele kulturhuset "Helios Film- og Kulturhus" mht. udlejning til andre arrangementer, eksempelvis Faaborg
Musikforenings koncerter, Musik & Kultur Faaborgs koncerter og andre udefrakommende lejere,
der bruger huset til mange forskellige ting.
Denne del af biograﬀoreningens aktiviteter er stigende. I 2017 indbragte udlejningen således
200.000 kr.

Summa summarum:

Faaborg har et kulturhus, der hedder "Helios Film- og Kulturhus".
Det huser bl.a. en biograf, der hedder "Helios-Teatret".
Både biograf og kulturhus drives af Foreningen Helios Teatrets Biograf.
Er du forvirret? Det er vi ind imellem også selv en smule.... Men pyt, vi har fået et fantastisk ﬁlm- og
kulturhus, som vi med stolthed og entusiasme driver efter bedste evne.
Redigeret april 2018
Og det hedder stadig "Helios".
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