
 

 

 

 

 

 

 

Program for 

Den Kulturelle  

Spaserstokken 

 

Høsten 2017 

 

NOVEMBER DAGKINO  Mandag 27. November 

Kl. 11.00 

Sted: Rakkestad kino 

 

Vi legger til rette for en god kinoopplevelse på 

Rakkestad kino for vårt voksne publikum.  

Hvilke filmer som vil bli vist, vil stå  bl.a. i Rakkestad Avis 

og på vår nettside: Rakkestad Kino—Rakkestad kommune. 

 

Bevertning inngår i billettprisen! 

Velkommen på kino! 

Bill. Kr: 80,- 

 

Dato: Onsdag 29. November 

Kl. 13.00 

Sted: Rakkestad Bibliotek 
BOK CAFÈ 
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. 

Gratis inngang. 

DESEMBER 
 

Dato: Tirsdag 12.  Desember 
Kl. 18.30 

Sted: Rakkestad Kirke 

 

KULTURSKOLEN HAR  

JULEFORESTILLING 

Velkommen til konsert! 

Gratis inngang. 

            

 

 

Dato: Tirsdag 07. November 

Kl. 13.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen  

GUREN HAGEN FREMFØRER ”Øst for Sol” 

Han vil hylle forfatteren og musikeren Vidar Sandbeck,  

publikum vil få møte både kjente og ukjente viser fra  

Sandbeck men og viser fra Gurens eget reportoar. 

Velkommen til konsert! 

Det blir servert kaffe og noe å bite i. 

Gratis inngang. 

 

Dato: Tirsdag  14. November 

Kl. 19.00 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 

 

”GÅRDER, HUS OG FOLK I RAKKESTAD” 
Lansering av gårds– og slektshistorie i Rakkestad,  
Bind 1—Sentrumsområdet. 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i! 

Gratis inngang. 

Velkommen til 

en spennende kulturell høst & forvinter 2017 
Ta gjerne med en venn  og nabo på en kveld eller flere. 

Mer info om kulturelle arrangement  finne du på   
Rakkestad Kommunes nettsider  & 

 i Rakkestad Avis 

 

Dato: Torsdag  2. November 

Kl. 19.30 ( forestilling starter) 

Sted: Folketeateret i Oslo 

 

”LES MISÈRABLES”  
er en 2t & 45 minutters flott musikal som engasjerer publikum 
og kritikerer verden over, med sin gripende historie og kjente 
og kjære sanger. Den er basert på Victor Hugo sin roman 

med samme navn. 

 
Kulturkontoret inviterer til tur. 
Oppmøte: Rakkestad Kulturhus kl. 16.30 
Tilbake i Rakkestad ca. 23.30 
Det vil bli enkel servering om bord på bussen. 

Bindende pååmelding til Servicekontoret:  

69 22 55 00 

Pris pr. person: kr. 900,- 



SEPTEMBER 

  

 

 

Dato: Tirsdag. 26 September 
Kl. 11.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen 

”I Samma Båt” med ALEXANDER HERMANSEN  

- en munter musikalsk seilas blant livets holmer og 

skjær! 

Velkommen til konsert! 

 

Det blir servert kaffe og kringle. 

Gratis inngang. 

Dato: Torsdag 28. September 2017 

Kl. 19.00 

Sted: Rakkestad Bibliotek  

 

FORFATTER MONICA ISAKSTUEN MED 
FOREDRAG OM SITT FORFATTERSKAP  
”DET HODET SIER, DET HJERTET VET” 
Isaksen forteller om sine bøker, og temaene hun 

utforsker, med særlig vekt på hennes siste bok 

”Vær snill med dyrene” . 
 
Serveres kaffe og kaker. 
Gratis inngang. 

Dato: Onsdag 27. September 

Kl : 13.00 

Sted: Rakkestad Bibliotek 
 

BOK CAFÈ  
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. 

Gratis  

Dagkino Mandag 25. September 

Kl. 11.00 

Sted: Rakkestad kino 
 

Vi legger til rette for en god kinoopplevelse på 

Rakkestad kino for vårt voksne publikum.  

Hvilke filmer som vil bli vist, vil stå bl.a. i Rakkestad Avis og 

på vår nettside: Rakkestad Kino-Rakkestad kommune. 

 

Bevertning inngår i billettprisen! 

Velkommen på kino! 
 

Bill. Kr: 80,- OKTOBER 

 

 

 

Dato: Tirsdag 10.oktober 
Kl. 12.30 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen 

”PRØYSEN FOR TO” MED ELIN OG EGIL 

I sentrum står kjente og mindre kjente sanger av Alf Prøysen, 

der tilhørerne inviteres til å delta med allsang på kjente sang-

er. En stund med smil og latter, mye allsang og god stemning. 

Velkommen til konsert! 

Det blir og mulighet for vaksine & infor-

masjon om forebyggende tiltak. 

Det blir servert kaffe og kringle. 

Gratis inngang. 

Dagkino Mandag 30. Oktober  

Kl. 11.00 

Sted: Rakkestad kino 
 

Vi legger til rette for en god kinoopplevelse på 

Rakkestad kino for vårt voksne publikum.  

Hvilke filmer som vil bli vist, vil stå bl.a. i Rakkestad Avis og 

på vår nettside: Rakkestad Kino—Rakkestad kommune. 

 

Bevertning inngår i billettprisen! 

Velkommen på kino! 

Bill. Kr: 80,- 

 

 

Dato: Onsdag 25. Oktober 

Kl : 13.00 

Sted: Rakkestad Bibliotek 

 

BOK CAFÈ 
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. 

Gratis inngang. 

Dato: Søndag 15.  Oktober 

Kl : 18.00 

Sted: Rakkestad Kirke 
 

Hemsing– søstrene, Fiolinduo 
 
Ragnhild og Eldbjørg begynte å spille fiolin før de be-
gynte skolen, nå er jobben dere å spille konserter med 
de beste orkestrene rundt omkring i verden. 
 
Bill. Kr. 250,- 

 Regi av : Kirke– og Kulturutvalget i Rakkestad 

Dato: Torsdag 26. Oktober 

Kl : 19.00 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 

 

FORFATTER KURT AUST 
Han vil fortelle om sitt arbeid med historiske romaner 
og hvordan den faktiske historien påvirker hans bøker. 
Hovedfokus er på den dansk-norske tiden. 
 
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i! 

Gratis inngang. 

Regi av : Rakkestad Bibliotek og Rakkestad 

Historielag 


