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MINE DAMER OG HERRER! 
 

Ta vel i mot  Alexander Hermansen med ” I Samme Båt” 
- en munter musikalsk seilas blant livets holmer og skjær! 

 
Han er sangeren, skuespilleren, konferansieren, forfatteren,  

komponisten, produsenten og samfunnsdebattanten - 
Alltid til publikums tjeneste! 

 

Velkommen til konsert! 
TIRSDAG 26. september 

Kl. 11.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen 

Gratis inngang 

Det vil bli servert kaffe og kringle. 



Bragepris-vinner Monica Isakstuen forteller om sitt forfatterskap og temaene 

hun utforsker, med særlig vekt på hennes seneste bok  

”VÆR SNILL MED DYRENE”. 

Isakstuen debuterte med den lille diktsamlingen ”SÅNN, BORTE i 2008”.  

Et år senere kom romanen ”AVSTAND”, og siden fulgte diktsamlingen  

”ALLTID NYHETER” og den kritikerroste romanen ”OM IGJEN”. 

(som også ble teatermonolog med premiere under NonStopfestivalen 2016) 

Høsten 2016 ga hun ut sin tredje roman ”VÆR SNILL MED DYRENE”. 

For denne ble hun tildelt Brageprisen i skjønnlitteratur. 

”Det hodet sier, det hjertet vet” 

        TORSDAG 28. SEPTEMBER  

KL. 19.00 

Sted: Rakkestad Bibliotek 

Gratis inngang 

Det vil bli servert kaffe og kaker. 
I samarbeid med: 



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

inviteres til å delta med allsang på sangene. 

Stund med smil og latter, mye allsang og god stemning. 

Velkommen til konsert ! 

 

Det blir og mulighet for vaksine & informasjon om forebyggende tiltak den-

ne dagen. 

”Prøysen for to” med Elin & Egil 

      TIRSDAG 10. Oktober  

KL. 12.30 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 

Gratis inngang 

Serveres kaffe og kaker. 



Foredrag  av Eva Lotta Sandberg og visning av animasjonsfilmen:  

”Odd er ett egg” 

Odd er et egg er historien om 7 år gamle Odd som er så bekymret for å knuse 

hodet sitt at hele livet hans har gått i stå. Hverdagen preges av frykt for hva 

som kan skje på vei til skolen eller gymtimen. 

For å dempe den verste angsten polstrer han eggehodet sitt for beskyttelse. 

Så møter han Gunn som er en bie, og som både er uredd og glad i livet.  

Gjennom møtet med Gunn snus livet til Odd på hodet, og på uventet vis blir 

han fri fra alle bekymringer. 

 

 

 

 

 TIRSDAG 17. oktober 

 Kl. 18.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen  

 

Gratis inngang. 

ODD ER ET EGG 

I samarbeid med: 



Rakkestad kulturskole inviterer til en konsert i festsalen. 

Her vil kulturskoleelevene vise frem sine musikalske ferdigheter  

og lage en flott konsert. 

Velkommen til høstkonsert ! 

    TIRSDAG 24. oktober 

 Kl. 18.00 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 

  

Gratis inngang 

INVITERER TIL HØST KONSERT 



Her vil du høre om hans arbeide med historiske romaner 

Og hvordan den faktiske historen påvirker hans bøker. 

Hovedfokus er på den dansk  - norske tiden. 

 

Arrangeres i samarbeid mellom: 

Forfatter Kurt Aust 

      TORSDAG 26. Oktober  

KL. 19.00 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 

Gratis inngang 

Serveres kaffe og kaker. 



 TORSDAG 02. November 

 Kl. 19.30 forestilling 

Sted: Folketeateret i Oslo 

Pris pr. person: 900,- 

”Les Miserablès” 

er en 2t & 45 minutters flott musikal som engasjerer publikum og kritike-

rer verden over, med sin gripende histore og kjente og kjære sanger,  

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. 

Påmelding til Servicekontoret: 69 22 55 00 

KULTURKONTORET INVITERER TIL TUR 



 TIRSDAG 07. November 

 Kl. 13.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen 

Gratis inngang 

Det blir servert kaffe og noe å bite i. 

”Øst for sol - En hyllest til Vidar Sandbeck” 
”Der drømmen bor og sola aldri går ned” synger Guren Hagen. 

Den folkekjære trubaduren Vidar Sandbeck fra Åmot kommune,  

som ville fylt 100 år i 2018.  

Fra høsten 2017 og ut 2018 tar Guren Hagen med seg ett knippe sanger av 

Sandbeck , men også viser fra Gurens eget reportoar. 



Anneli Sollie og Bjørn Halstensen presenterer en kritikerost og  

populære oppsetning av ”Teskjekjerringas jul” basert på  

Alf Prøysens tekster og sanger.  

-Teskjekjerringa synes det er like stas å stelle til jul som å feire selve 

høytiden. Mannen hennes synes kanskje det kan bli litt stressende 

med alt maset og mener de kan gjøre som mange andre  

– reise til syden i jula.  

Men teskjekjerringa holder på sitt, og sammen inviterer de til  

en hyggelig liten førjulssamling med baking, pynting av juletre,  

sang og spill. 

 TIRSDAG 21.november 

 Kl. 18.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen 

Pris: Voksen kr. 100,- 

  Barn     kr.   50,- 

Billetter kjøpes ved inngang. 

TESKJEKJERRINGAS JUL 

I samarbeid med: 



 TIRSDAG 12. desember 

Kl.: 18.30 

Sted: Rakkestad Kirke  

Gratis inngang 

Velkommen til kulturskolens tradisjonelle julekonsert  

i Rakkestad kirke. 

Her vil du få oppleve musikk som hører julen til  

i tradisjonell og ny innpakning  

fremført av elever og lærere ved kulturskolen. 



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 27.September, 25.oktober,  

 og 29.november 

 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.   
 



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.  
 

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 bad. 

DAGKINO 

Mandag kl. 11.00  

25/9, 30/10 og 

 27/11 

mailto:magne.bjornstad@rakkestad.kommune.no


Kulturarrangement for våren 2018 

Carl Fredriksen Transport  

er navnet på den største  

flykningtransporten fra 

Norge til Sverige under 2. 

verdenskrig. 

I løpet av seks uker i 

1942/43 ble rundt 1000 personer reddet om bord på 

lastebiler. 

Denne produksjonen er et forteller teater om Rolf 

Syversen på Carl Berner i Oslo, som sto bak hele 

redningsaksjonen. 

Medvirkende: 

Solfrid Molland ( musiker) & Per Jostein Aarsand 

(forteller) 

 Tirsdag 26 januar 

Kl. 19.00 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 

Carl Fredriksen Transport— Historien om Rolf Syversen, og valget han tok  

morgenen 27. oktober 1942 da 4 brødre banket på døra til  

gartneriet hans på Carl Berner i Oslo og ba om hjelp. 

 Torsdag 15 mars 

Kl. 19.00  

Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 

Skjørtet som falt ned fra himmelen 
I vår del av verden lever folk til de er nesten 

hundre år. 

Å fortelle om en hundreårings liv innebærer å 

fortelle om verdens historie de siste hundre år. 

En kvinne som levde gjennom nesten hele det 

tyvende århundre opplevde to verdenskriger; 

nazisme, fascisme, kommunisme, sosialisme, 

kapitalaisme og en kjønnsrolle i stor forandring. 

Vi tar ett blikk ut på verden og et blikk inn i et 

enkelt liv, fra 1920 til 2014.  

Store politiske hendelser—kultur—kjærlighet—

krig—og  skjørtet som falt ned fra himmelen. 

Medvirkende: 

Ida Frederiksen 

I samarbeid med: 

I samarbeid med: 

https://youtu.be/-a4thK3K3q0


KULTURHÆLJA 
9—11 Februar 2018 

Plopp er bandet som får deg  

til å digge rock ! 

Med humor og spilleglede blir man ledet 

inn i en verden full av overraskelser. Tre 

musikanter på sine instrumenter er alt 

som trengs. 

Medvirkende: 

Knut Lothe (trommer & sang) 

Henning Waaler Kemp ( gitar & sang) 

Rino Johannessen (bass & sang) 

I samarbeid med:  

 

6. klassinger fra våre  

barneskoler lager det store 

”Korslaget”. 

Fremføring blir på lørdag 

10. februar kl. 16.00 




