
   

KULTURPROGRAM 

  Rakkestad kommune 

Dette er navnet på den største flyktningtransporten fra Norge til Sverige  
under 2. verdenskrig. 

I løpet av seks uker i 1942/ 43 ble rundt 1000 personer reddet om bord på  
lastebiler: ca. 500 jøder og 500 norske milorgsoldater.  

 
Det begynte 27. oktober 1942: tidlig om morgenen banket det på i gartneriet til Rolf 
Syversen på Carl Berner i Oslo. Utenfor sto de fire brødrene London. De var tydelig 

redde:» Du må hjelpe oss, tyskerne har nettopp tatt faren vår. Alle jødiske menn blir 
arrestert.» 

Denne produksjonen er et fortellerteater om: 

Dagen da Rolf Syversen satte livet på spill for å redde jødiske flyktninger. 

 

Medvirkende: 

Solfrid Mollan (musiker) 

&  

Per Jostein Aarsand (forteller) 

 

CARL FREDRIKSEN TRANSPORT 

I samarbeid med: 

TIRSDAG 23. JANUAR 
Kl. 19.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, 
Festsalen 

Inngang kr. 100,- 

Det vil bli gratis kaffe og kringle. 

& 



”Andrew Sisters -  Underholdningsvogna” 

 
Her blir du tatt med på en reise tilbake i tiden hvor  

swingjazz og trestemt sang var en stor del av popmusikken. 
Fengende musikk, humoristisk teater og tidsriktige kostymer  

gjør at du glir rett inn i historien om de  
Nord-Amerikanske søstrene LaVerne, Maxene og Patty Andrews 

 som tok verden med storm etter sitt store gjennombrudd i 1937! 
 

Velkommen til konsert! 
Med swingende storbandmusikk og vakre fremførelser av låter som «Rum and Coca Cola» og «Apple Blosson Time» 

formidler de historien som aldri må glemmes ... 
 

«jazztrioen Andrew Sisters» består av :  
Maiken Kroken,  
Kjersti Ekman  

og Benedicte Barra 

ONSDAG 7. februar 
Kl. 13.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen 

Gratis inngang 

Det vil bli servert kaffe og kringle. 

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 

I samarbeid med: 



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. 

Plopp tar barn på alvor, og serverer spreke egenkomponerte rockelåter med 
tekster tilrettelagt for aldersgruppen 3 til 10 år.  

Det blir sanger om youghurt, sommeren, kosekluter som forsvinner, om land 
og om hvordan man teller på ulike språk, skrubbsår, lus og  

om alt det gode som begynner på P! - Pizza, pølser yeh yeh yeh!!! 
Lyden er tilpasset små ører , med opplevelse av ekte rockekonsert! 

Medvirkende: 
Knut Lothe (trommer & sang) 

Henning Waaler Kemp ( gitar & sang) 

Rino Johannessen (bass & sang) 

I samarbeid med:  
 LØRDAG 10. FEBRUAR 

Kl. 14.30 

Sted: Rakkestad kulturhus,Festsalen 
Gratis inngang 

Her får Rakkestad barn og unge mellom 10 og 20 år  
muligheten til å vise frem sine interesser! 

Om man liker å stå på scenen, ta bilder, lage videoer eller mat,  
styre lys eller lyd, arrangere eventer, skrive historier, tegne, male  

eller andre ting man syns andre burde få med seg, er dette stedet å vise det på! 

Som deltaker i UKM vil man bli lagret i lokale talentbank som kan gi ytterligere 
muligheter til å vise fram ens interesse på lokale arrangementer gjennom året. 

Er man over 13 år kan man også bli vurdert å bli videre sent til fylkesfestivalen der man 
igjen kan sendes videre til den nasjonale UKM-festivalen eller få muligheten til å delta 
på arrangementer rundt om i fylket. 

 LØRDAG 10. FEBRUAR 
Kl. 12.00 

Sted: Rakkestad kulturhus,Festsalen 
Gratis inngang 

Påmelding for UKM er  
8.februar 2018 via: 

UKM.no/rakkestad/ 

Påmeldinsskjema som ligger 
tilgjengelig på alle skoler i 
kommunen. 

Tlf.: 474 74 905 

E.post: 
kristin.sandbaek@gmail.com 

UKM Rakkestad er også 
samarbeidspartner i Jypling - 
Østfolds nye talentkonkurranse for 
artister mellom 15 og 25 år som 

produserer egen musikk  

Mer info på kommunens nettsider: Kulturhælja 



6. klassinger fra våre  
barneskoler lager det store ”Korslaget”. 

Gjennom januar og februar har de øvd på 2 sanger hver som skal 
fremføres foran en full kinosal. 

Hver skole har hatt sine mentorer som har øvd med alle 6.klassingene, 
Kirkeng skole med 1 kor har hatt mentor Stian Joneid,  

Bergenhus skole har 2 kor med Janne Hea Svebakken som mentor, og 
Bergenhus skole har og 2 kor, og de har hatt Azra Nukicic til mentor. 

 

Lørdag 10. februar er dagen for fremføring i det store Korslaget  
 for alle våre spente 6.klassinger! 

      LØRDAG 10. FEBRUAR 
Kl. 16.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Kinosalen 
Inngang : Kr. 100,- pr. person. 
Forhåndssalg via app og    
eBillett.no

. 

 

Skjørtet som falt ned fra himlen 

I vår del av verden lever folk til de nesten er 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, k 

apitalisme og en kjønnsrolle i stor forandring. 

Vi tar ett blitt 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. 

Forestillingen passer for de som har levd en stund, deres barn, barnebarn og oldebarn. 

 

 

Medvirkende: 

Ida Fredriksen 

I samarbeid med: 

 

TORSDAG 15. MARS 
Kl. 19.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen 

Inngang kr. 100,- 

Det vil bli servert gratis kaffe og noe å bite i. 



”Johansen feirer og jubilerer genser`n sin” 

Hans trofaste følgesvenn er akkurat som Johansen sjøl, preget av årene 
med eventyr. Det er vel sånn det er med et museum? Det er preget av sin 
historie! Jentene er helt ville etter den unge sjømannen med den fin 
genser`n! Castro sneipet sigaren sin i den, Elvis hadde lyst til å kjøpe den 
og Lauritz Bergendahl satte fyr på den med OL fakkelen.  
Genser`n te`n Johansen er en kulturskatt! 

Helge Sveen er tilbake i hovedrollen som Johansen og han har med seg nye 
historier og ny god musikk. Sett dere tilbake folkens og bli med på enda en 

seilas med Johansen og genser`n hans. 
 

Velkommen ! 

”Der fløy genser`n te`n Johansen” 

      TIRSDAG 10. April 
KL. 13.00 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 

Gratis inngang 

Serveres kaffe og kaker. 

    HELGA: 13.-15. April 
Premiere: fredag kl. 18.00 
Forestillinger: 
lørdag & søndag kl.: 15.00 

Sted: Rakkestad Kulturhus, K inosalen  
Billetter: Alle kr. 190,-  
Forhåndssalg hos: Cirkle K,  
i døra (Vipps og kort) eller via billetto.no 

Dette er årets store forestillingshelg for vårt  
unge og yrende teaterlivet i Rakkestad. 

Her får du se 32 teaterelever fremføre årets forestilling  
som er resultat av ett godt samarbeide mellom  

”teaterlinjen ved Rakkestad Kulturskole” og 
 ”Rakkerungene barne– og ungdomsteater” 

Velkommen til forestilling med Rakkarungane ! 
Instruert av: 

Janne Hea Svebakken 

 



 TIRSDAG 08. MAI 

 Kl. 13.00 

Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen  

Gratis inngang 

Det blir servert kaffe og noe å bite i. 

Eldrebølgen 
Dette er 5 ”meget voksne” karer som liker å underholde med sang og musikk 

på institusjoner og for lag & foreninger . 
Her vil du høre musikk som har gledet mang en ”ung” sjel og 

de liker godt å spille musikken du vil kjenne igjen og trampe takten til. 
Det å se at musikken deres gleder publikummet,  

gir «gutta» sjøl en veldig god følelse, og de ser fram til å spille for oss igjen. 
 

«De meget voksne karene» som er med i Eldrebølgen er: 
Ingar Huseby, Kai Gjerstad, Steiner Svendsen, Bjørn Bakke og Eirik Aaser. 

VELKOMMEN!  TIRSDAG 12. juni 
Kl.: 17.30 

Sted: Bygdetunet, Sparebank -scena 

Gratis inngang 

Dette er dagen  for Rakkestad kulturskole  sin sommerforestilling!  
På formiddagen har vi forestilling for bygdas skoler og  

barnehager. 

På ettermiddagen inviterer vi alle i Rakkestad til å se  
forestillingen på Sparebank-scena vår.  

 



Velkommen til Bygdetunet! 
Alle søndager i juni vil det være åpent mellom 12.00—15.00 

Da kan dere få komme inn å se i ”stuene” rundt på tunet. 

Ellers er det mulig å låne grillen som står der og  

bruke tunet i lag med andre hele året. 

 

 

 

 

Rakkestad gammelteknisk holder åpent bygdetun: 

 

 

      HVER SØNDAG I JUNI 

 Kl. 12.00—15.00 

Sted: Bygdetunet, Bygdetunstien 6 
 
Gratis inngang. 

Rakkestad Bygdetun 

Foto: Utlånt av Rakkestad Lokalsamling 

Rakkestad Bibliotek 

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. 

                       Velkommen til biblioteket! 

I løpet av 2018 vil biblioteket bli et meråpent bibliotek med selvbetjening.  
 

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 

«Rakkestad Kulturskole» har ca 140 elever 
fordelt på fagene musikk og teater. 

  
Elevene er i alderen 6—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 

og forestillinger.   
 

BOK-CAFÈ  

Onsdag 28. Februar, 28. Mars  
 og 25. 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. 

Sommerstengte lørdager i mai-juni-juli og august. 

Sommerferiestengt ukene 28, 29 og 30.   

Stenging i forbindelse med andre høytider blir annonsert  

på kommunens hjemme- og facebooksider. 



Østfolds største landsby kino. 
2017 ble nok et godt kinoår for vår landsby kino. 
Rakkestad kino befester sin posisjon i Rakkestad som 
en viktig kulturinstitusjon. 
Utover faste kinovisninger  fredag og søndag, vil 
tilbudet inkludere enkelte dagkino-visninger  
i løpet av vår- og høstsesongen.  
 

Det kan også kjøres visninger ved kinoen som:  
skolevisninger, barnebursdager eller  
lukkede visninger for lag/foreninger/bedrifter. 
 
Ta kontakt med kinosjef Magne Bjørnstad på 
magne.bjornstad@rakkestad.kommune.no  
Eller via Servicekontoret på tlf. 69 22 55 00  
for et uforpliktende tilbud  

Rakkestad_kino 

Åpningstider: 
 

 

Mandag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie, Badstue for damer 
Tirsdag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie. Badstue for herrer 
Onsdag: Kl. 15.45 - 17.00, Reumatikere 
Onsdag: Kl. 17.00 - 20.30, Familie* 
Torsdag: Kl. 17.00 -20.30, Damer (voksentid kl. 19-20.30) 
Fredag : Kl. 16.30 - 20.30, Herrer (voksentid kl. 19-20.30) 
 

BARNETID: 
KL. 17.00—18.30 (man., tirs., og tors.) 
Kl. 16.30—18.30 (fre.) 
 
* Onsdag:Barn t.o.m 7.klasse må ha følge med voksen for å komme inn. 
Voksentid — aldersgrense: fra videregående. 
 
Mer informasjon på kommunens nettsider: Rakkestad kommunale bad. 

Velkommen  
til  

«Badet» 

DAGKINO 

kl. 11.00  
Mandagene:  
29/01, 26/02 

& 26/03 

Info om arrangementene vil du finne på : 

www.rakkestad.kommune.no/kulturprogram 

& 

På Rakkestad kommunes facebookside. 

mailto:magne.bjornstad@rakkestad.kommune.no

