
Pressemelding    

 

Filmbyen Haugesund - kinoglede i 100 år 

Karmsund folkemuseum har gleden av å presentere den nye utstillingen «Filmbyen Haugesund 

– kinoglede i 100 år! Utstillingen er åpen for publikum fra og med tirsdag 22. juni kl. 11:00. Alle 

hjertelig velkommen! 

"100 år med kinoglede" markeres med en ny utstilling på Karmsund folkemuseum. Den 

kommunale kinoen, i dag Edda kino, startet opp for hundre år siden. I samarbeid med kinoen 

har museet laget utstillingen "Filmbyen Haugesund", som er et tilbakeblikk på byens 

kinohistorie og filmer som er blitt vist. Vi håper å bringe fram mange minner om kino- og 

filmopplevelser.  

Allerede i 1898 ble det vist film i Haugesund. Den nye teknologien, som ga levende bilder, 

skapte begeistring blant publikum. Film som underholdning ble populært og flere private 

kinoer ble etablert. Kommunen tok over driften av kinoene i 1921 og mange har nok gode 

minner fra filmvisninger i kinolokalene i Håndverkeren og Festiviteten. Edda kino ble åpnet 18. 

august 1978 og har siden den gang vært hovedstedet for filmvisning, men under 

Filmfestivalen tas også andre arenaer i bruk som f.eks. Festiviteten – Haugesund konserthus.  

I løpet av årene er mye blitt endret; filmene har endret karakter, kinoutstyret har endret seg 

og komforten på kinoene er betraktelige bedre. Likevel er det en ting som består - 

opplevelsen og stemningen det er å se film i kinomørket.  

I utstillingen kan du se gjenstander fra kinoene, fotografier, filmplakater, filmer og filmtrailere.  

Velkommen til utstillingen "Filmbyen Haugesund"! 

Haugalandmuseet åpner utstillingen "Filmbyen Haugesund" tirsdag 22. juni på Karmsund 

folkemuseum, Skåregt. 142, Haugesund.  

Det blir åpning av utstillingen for presse og inviterte gjester mandag 21. juni kl. 14.00.  

 

Åpningstid:  

Tirsdag- Fredag: kl. 11.00-15.00 

Lørdag- Søndag: kl. 12.00-15.00 

Utstillingsperiode: 22. juni 2021 – 31. august 2022.  

Foto: Folkesamling utenfor Edda kino. Foto: Edda kino 

Kontaktperson: Linda Høie, formidler Haugalandmuseet, tlf. 52 70 93 60, e-post: 

lmh@haugalandmuseet.no  
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