
                                 Vår 2017 

KULTURPROGRAM 
                                   Rakkestad kommune 



Velkommen til en helg med barn og ungdom fra Rakkestad. 
 
Kulturhuset vil yre av kulturelle innslag, liv og engasjement denne helgen. 
Det vil bli kunstutstilling i festsalen av 5 & 7 klasse,  
og produkter laget i Rakkestad skolene. Det vil i tillegg bli en  
separatutstilling av Synne Eikrem.  
Absence crew kommer med forestillingen ”Askelandden  på nye eventyr”. 
Lørdagen følger opp med workshop i beatboxing og dukketeater på  
biblioteket , samt konserter med UKM og  
kulturskolens elever i festsalen.  
Korslaget, med 6.klassinger fra Rakkestad 
skolene, avslutter denne fantastiske  
helgen i kinosalen på lørdag. 
 
Se de neste sidene for mer informasjon  
og program. 

 

 

FREDAG 10. FEBRUAR 
LØRDAG 11. FEBRUAR 
 Rakkestad kulturhus 
Festsalen, biblioteket & 
kinosalen 
 



KUNSTUTSTILLING 
Fredag kl. 17-20  Lørdag kl.12-16 

 

Festsalen gjøres om til et flott galleri med en  
separat utstilling av Synne Eikrem. 
5. klasse stiller ut sine malerier som de har laget i  
samarbeid med kunstner Kari Kjøll. 
7. klasse stiller ut sine egenproduserte knagger som de 
har produsert i samarbeid med Fru Blom. 
Og ulike produkter som er laget i Rakkestad skolen. 

UKM 
Lørdag kl.14.00 

 
Hvert år arrangeres Ungdommens Kulturmønstring.  
Dette er en mulighet for ungdom over hele landet  
til å vise seg fram. 
Noen bidrar med sang, band, solo instrumenter,  
dans eller akrobatikk. Om du ikke trives i  
spotlighten på scenen kan du melde deg på med  
film, kunst, design eller foto. 
 
Mulighetene er mange og det er bare  
fantasien som setter grenser. 

 

 

UKM AKUSTISK  
       Lørdag KL.13.00 

 

En konsert i UKM  
arrangementet for de  
akustiske instrumenter  
hvor alle aktive er elever  
i kulturskolen  



Vi har alle hørt de klassiske folkeeventyrene før, men slik har du garan-

tert  aldri sett dem bli fremført! Sammen med den  

frekke fortellerstemmen lest av Bjarte Hjelmeland  

forteller Absence historien om Askeladden som  

skal trollbinde prinsessen, på en imponerende  

og humoristisk måte. 

Med improvisasjonsteater, akrobatikk 

og breaking i snippsekken setter de  

ut på en ferd mot kongsgården. 

 

 

 Kl. 20.00 

FREDAG 10. februar  

 Rakkestad kulturhus 
 Kinosalen  
Pris: kr. 100,- 

Billetter kan kjøpes på servicekontoret 
eller Circkel K. 



WORKSHOP BEATBOXING 

Har du lyst å lære deg at Beatboxe? 
-kunsten å skape rytmer, lydeffekter og musikk  
kun ved å  
anvende kroppen, i hovedsak munnen. 

Beatboxing regnes som et element i hiphop kulturen 
og har vært hyppig brukt siden  
1980-tallet. 
 

 
Så kom å bli med  
      Beatur på  
      workshop  

 Kl. 12.00—16.00 

LØRDAG 11. februar  

 Rakkestad kulturhus 
 Spisesalen 
Gratis inngang 

 Kl. 16.00 

LØRDAG 11. februar  

 Rakkestad kulturhus 
 Festsalen 
 Pris: Gratis 

11. FEBRUAR 2017 

Nå er påmeldingen til UKM Rakkestad åpen. 

Lokal frist for påmelding 3.februar 2017 

 
Dere kan gå inn på følgende link: http://delta.ukm.no/  
og melde dere på med det talentfulle, kreative og morsomme dere har helt 
gratis. 
 
Dette er en stor sjanse til deg som vil vise deg frem og komme videre med 
det skjulte talentet du sitter med der hjemme. 
Noen bidrar med sang, band, solo instrumenter, dans eller akrobatikk.  
Om du ikke trives i spotlighten på  scenen kan du melde 
deg på med film, kunst, design eller foto. 
Sjekk også ut hjemmesiden på Facebook, UKM Rakkestad. 

Så det er bare å melde seg på UKM Rakkestad 2017! 

Vi gleder oss, til å se dere der! 
Med vennlig hilsen 

UKM Rakkestad  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdelta.ukm.no%2F&h=ATPj7CPVmHEd8jIkte3zPfi_dVxC9_q3YMypCbTYdK-SmZEk2fEMCMbLa9iKiz_MDFVc_bdHtYI3yV2CX4UXdQvqjhtp0iQfIvw9hCsRmJy_SI0pruZFm-ZIZqJGN34K0ig&enc=AZM5CCtD_bX4CptzB35k9cbeZj0QDisuk_bxkR2SDNdBHnrAKnne88nv4Ovpaa


DUKKETEATER 
 

Jon Mihle`s fantasifulle og fleksible dukker 
levende gjør denne  velkjente  historien for 
barna, humor og  samhandling med barna 

inspirerer og fasinerer. 

KORSLAGET 
Vi gjentar fjorårets suksess med  
Korslaget bestående av 6. klassinger fra 
Kirkeng, Os og Bergenhus. 
De har alle fått tildelt en profesjonelle  
musiker som mentor og valgt to låter  
hver de skal fremføre.  
Disse  sangene fremfører de live med  
eget band og en fullsatt sal.  
                           
En super avslutning på en kulturell  
og begivenhetsrik helg. 

 Kl. 14.00 

LØRDAG 11. februar  

 Rakkestad bibliotek 
 Festsalen 
 Gratis inngang  

 Kl. 16.00 

LØRDAG 11. februar  

 Rakkestad kulturhus 
 Kinosalen 
 Pris: Voksen kr.100,- 

   Barn kr.50,-  
Billetter kan kjøpes på servicekontoret 

og ved inngang. 



 Kl. 11.00 

TORSDAG 16. februar  

 Rakkestad kulturhus 
 Festsalen 
Gratis inngang 

“Genser ´n te’n Johansen” er en forestilling som setter den gode historien 
og de gamle slagerne i fokus.   

Forestillingen er full av gode historier og nostalgisk musikk og har blitt 
svært godt mottatt av sitt publikum! 



 Kl. 19.00 

TORSDAG 16. februar  

 Rakkestad kulturhus 
 Festsalen 
Pris: Gratis inngang 

Billetter hentes servicekontoret. 
Begrenset antall plasser 

Even H. Kaalstad innleder til samtale med CHRISTINE KOTH som  
snakker om sin bok ”Absolutt Koth”. 
 
Christine Koth er en fargerik programleder, forfatter og skribent.  
Og hennes motto er ”Bjuda på! Det er ikke noe å spare på.” 
"Så der sitter vi i glasshusene våre da, kaster stein og herjer med  
de livstemaene vi har fått utdelt.  
Det er i glasshuset man har lyst til å kaste stein!"  
I OVER TI ÅR har jeg hatt en spalte i Aftenpostens A-magasin. 
Det er en av de tingene i livet jeg er  
skikkelig takknemlig for,  
hver fjortende dag får jeg  
skrive akkurat det jeg har på hjertet.  
 
Vel møtt til en latterrik kveld! 
  Boksalg! 
 

 
 



 Kl. 19.00 

TORSDAG 20. april 

 Rakkestad kulturhus 
 Festsalen 
Pris: Gratis inngang 

 

  
 Klaus Hagerup og Bibbi Børresen tar oss med på en  
mat- og vinreise i Chianti gjennom boken «Lykke i Toscana» 
 
«Dette er fortellingen om en reise.  
Om vingårdene vi besøkte, vinene vi drakk og menneskene vi 
møtte. Om olivenoljen, maten, fuglene,  
dyrene, smakene og duftene.» 
Slik innleder ekteparet  
Klaus Hagerup og Bibbi Børresen  
sin hyllest til vakre og  
sagnomsuste Toscana. 
 
Vel møtt til en innholdsrik kveld! 
  Boksalg! 



 Kl. 19.00 

TIRSDAG 4. april  

 Rakkestad kulturhus 
 Festsalen 
Pris: 250,- 

Billetter kjøpes på servicekontoret & ved inngang. 

Hvordan er det å være kvinne på 46 år og oppdage at man har blitt 
ei kjerring?  
 
Skuespillerne Monica Hjelle og Kjersti Elvik harselerer med seg selv,  
med mannen og med overgangsalderen i  
denne helt  nyskrevne humorforestillingen.   
 
Kvinnens mange roller settes under  
lupen og de to erfarne skuespillerne  
lover hysterisk gjenkjennbare  
situasjoner, morsomme anekdoter, 
både tekster med dybde og  
det reneste galskap og vås.  

KJERRING 

   - En humorforestilling  



 31.mars, 1. & 2. april 

 Rakkestad kulturhus 
 Kinosalen 
 

Rakkerungene ble startet opp 08.02.2014  
Det er en frivillig organisasjon som setter opp  
teaterforestillinger hvert år 
                Rødhette på ville veier, 2014 
                Rockeulven, 2015 
                Jungelboken, 2016  
 
I år Grease i en bearbeidet versjon av Instruktør Janne 
Hea Svebakken.  
 
Medlemmene i «Rakkerungene» er også teaterelever ved 
Kulturskolens teatertilbud. 



Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik fortsetter å begeistre og inspirere  
publikum over hele Norge, og mange tusen mennesker har  
allerede sett dem i aksjon. Nå er de klare med en ny herlig  
konsert full av musikalsk inspirasjon, humor og visdom!  
 

Velkommen til konsert! 

  Kl. 14.00 

ONSDAG 7. juni 

 Rakkestad kulturhus 
 Festsalen 
Pris: Gratis inngang 

KJENNE PÅ LYKKA 

   - En herlig konsert  



Rakkestad kulturskole inviterer til en konsert på Bygdetunet. 

En konsert hvor kulturskoleelevene viser frem sine  

musikalske ferdigheter og lager en flott utekonsert. 

 

Velkommen til konsert på den nye scenen 

På Bygdetunet! 

 Forestillinger for barnehage/
 skole på formiddagen 
 Familieforestilling på  
 ettermiddagen 

TIRSDAG 13. juni  

 Rakkestad Bygdetun 
Gratis  



NORDSTOGA  

PÅ  

KLEPPEN 

 
I 2015 gjestet Henning Kvitnes Linnekleppen. Over 800 hundre mennesker 
hadde tatt turen i strålende vær og vakker natur for å få med seg en  
konsert av det litt sjeldnere slaget. 
I år er vi så heldige at Odd Nordstoga tar turen  
opp for å holde årets utekonsert på Linnekleppen 
 
Ta med deg sitteunderlag,  
gode sko (4 km å gå) og  
godt humør og  
få med deg årets utekonsert 2017 

 

 

 Kl. 16.00 

LØRDAG 19. august 

 Linnekleppen  

Pris: 300 ,- 

Billetter kjøpes på ticketmaster, servicekontoret & 
ved inngang. 



Rakkestad Bibliotek 
Velkommen til Rakkestad bibliotek. 

I løpet av 2017 vil biblioteket bli et meråpent bibliotek med selvbetjening.  
Vi har bøker ,tidsskrifter og filmer du kan låne. Tilgang til pc om du ønsker  
det og aviser kan du lese i vår  
hyggelige lesekrok. 

Åpningstider Biblioteket 

Mandag  : Stengt 

Tirsdag  : 10.00 –18.00 

Onsdag  : 10.00—18.00 

Torsdag : 10.00 –18.00 

Fredag  : 10.00 -15.00 

Lørdag  : 10.00 –13.00 

 

BOK-CAFÈ  

Onsdag 25.januar, 22.februar,  
29. mars og  

26. april kl. 13.00 
 

Ta turen til Rakkestad bibliotek som  
inviterer til bok-café der personalet  

gir anbefalinger om bøker,  
både nye og litt eldre. 

 

Det vil bli servert kaffe og noe å bite i! 
 

Velkommen til en hyggelig stund  
med bokprat. 

Rakkestad kulturskole 
«Rakkestad Kulturskole» har ca 140 elever fordelt på fagene  
musikk og teater. Elevene er i alderen 7-19 år og får sin  
undervisning i Kulturhuset, Aktivitetshuset og skoler i bygda. 
 
Kulturskolen har stort fokus på høyt faglig nivå i sin  
undervisning og dette får vi til med 10 meget godt  
kvalifiserte pedagoger.  
Vi også stort fokus på formidling, konserter,  
forestillinger og «Kulturhælja» er et av  
høydepunktene i Kultrskoleåret. 



Rakkestad_kino 

Østfolds største landsby kino. 

2016 ga en imponerende besøksrekord for Rakkestad kino, som også satser på et 
solid 2017. Utover faste kinovisninger  fredag og søndag, vil tilbudet inkludere  
enkelte dagkino visninger og som nytt av året starter vi opp med konseptet  
strikkekino.  Strikkekino har blitt meget populært rundt i Norgesland.  
Du lurer sikkert på hva strikkekino er? Vi legger til rette for strikking med bedre be-
lysning og litt lavere volum, slik at det går an å både ha kontroll på strikketøyet og 

ha det sosialt.  
 

Det kan også kjøres visninger ved kinoen,  
skolevisninger eller lukkede visninger for  
lag/foreninger/bedrifter og liknende. 
Ta kontakt med kinosjef Magne Bjørnstad på 
magne.bjornstad@rakkestad.kommune.no  
eller på mobil 99127972, for et uforpliktende tilbud  

        Åpningstider: 
 

Mandag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie, Badstue for damer 
Tirsdag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie. Badstu for herrer 
Onsdag: Kl. 15.45 - 17.00, Reumatikere 
Onsdag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie* 
Torsdag: Kl. 17.00 -20.30, Damer 
Fredag : Kl. 16.30 - 20.30, Herrer 
 

BARNETID: 
KL. 17.00—18.30 (man., tirs., og tors.) 
Kl. 16.30—18.30 (fre.) 

Velkommen til Rakkestad  
      kommunale bad. 
 
 
 

DAGKINO 
Mandag kl. 11.00  

27/2, 20/3, 
24/4 og 29/5 

STRIKKEKINO 
Onsdag kl. 18.30 

15/2, 15/3 
 og 26/4 

mailto:magne.bjornstad@rakkestad.kommune.no

