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Bygdekinoen utgjør en kjær del av den norske kulturen, og mange nordmenn har gode minner fra kveldene da
kinomaskinisten kom til bygda. Etter 65 år står denne omreisende kulturinstitusjonen fortsatt sterk.
Men også bygdekinoen går en uviss fremtid i møte.
Forfatter Sveinung Wålengen og fotograf Marius Nyheim Kristoffersen har i ett år fulgt kinomaskinistenes
rute gjennom Norge. De har snakket med de kinobesøkende om hva kinoen betyr for dem og lokalsamfunnet.
Boken gir et historisk innblikk i hvilken rolle bygdekinoen har spilt som kulturinstitusjon. Den forteller om
kinomaskinistenes hverdag og bygdekinoens betydning for folk på små plasser. Den belyse hvorfor
bygdekinoen fortsatt er så populær, i en tid der kinoformatet sin fremtid debatteres.
Norsk bygdekino er lettlest og underholdende med gode historier fra en tid mange vil kjenne seg igjen i. Den
er rikt illustrert med foto av visningsstedene, kinomaskinistenes arbeid, publikummere og ildsjeler, samt
landskapsbilder fra rutene.
Film & Kino representerer Kino-Norge og jobber for kinoens interesser og vilkår. - FILM ER BEST PÅ
KINO - Her finner du kinoprogrammet og billettkjøp til din kino, samt informasjon om aldersgrense, sjanger,
trailer og fakta om filmen. Film & Kino er en bransje- og medlemsorganisasjon som representerer Kino-Norge

og jobber for kinoens interesser og vilkår.
Dagbladet er en av Norges største aviser.
Med en nettutgave som er blant de 3 største nettsidene i Norge. I de siste 7 årene har Filmlex levert all
filmdata som. namdal.info - Namsos Namdalen med 1000 linker. Namsos og Namdalen med næringsliv /
reiseliv. Opplev Namsos Namdalen. - namdal.info er din daglige bruksside Bjørnsonvegen: Et lite stykke
Norge… ”Vi kjørte over Lågen på en lang og ganske pen bro, og deretter oppover en buktet bakke, hvor alt
tok seg strålende ut. Skriv inn dine egene linker! Linkene blir laget i en cookie, linkene endrer seg derfor ved
bytte av maskin.
Velg kinosted. Oslo. Asker Askim Drammen Halden Horten Høring av Terråk småkraftverk NVE har mottatt
søknad fra Plahtes Eiendommer om å få bygge Terråk småkraftverk i Bindal kommune. Høringsfristen er 30.
juni 2017. Ormåsen grendeutvalg inviterte beboerne på Ormåsen til å komme med forslag til nye veinavn for
B6 og B7 i desember 2016. Vi mottok flere gode forslag med fokus.

