
Program for 

Den Kulturelle  

Spaserstokken 

 

 

 

Dato: Tirsdag 18. juni 
Kl. 17.30 
Sted: Sparebankscena, Bygdetunet 
 

Kulturskolen inviterer til  
Sommerforestilling 

 
Kom og opplev en variert 
forestilling med elever og 
lærere fra kulturskolen i 
vakre omgivelser på 
Bygdetunet. 
 

Gratis inngang. 

 

Dato: Torsdag 9. Mai 
Kl.: 19.00 
Sted: Rakkestad Kulturhus, festsalen 

Grand Prix 
med Birgits Husband 

Her spilles det opp svingende  
og minneverdige Grand Prix  
låter fra 60-tallet og oppover.  
Her blir det definitivt  
mulighet for å  
både synge og danse med! 
 

Inngang:  kr. 100,- 
pr.pers.  
Betales i inngangen 

Dato: Tirsdag 9. April  
Kl. 13.00 
Sted: Rakkestad Kulturhus, Festsalen 
 

Tore Halvorsen 
 

I november 2018 ble det kjent at Tore Halvorsen gir 
seg som vokalist i Ole Ivars. Tore har hatt hele 30 år 
på scenen med Ole Ivars, men slutter ikke å gjøre 
konserter selv om bandet og han går ulike veier. 

Velkommen til en  stund med stor stemning, og en 
real rundtur nedover «memory lane» når Tore byr på 

kjente og kjære hits som: «Englarna fans» og 
«En får vera som en er». 

Velkommen! 
 
Inngang kr. 100,- pr. pers..  Enkel servering 
Betales i inngangen 

 

 

Velkommen til 

en spennende kulturell vår og sommer 2019 
Ta gjerne med en venn  og nabo på  

en eller flere av våre kulturelle arrangement 

Mer info om kulturelle arrangement finner du på   
www.rakkestad.kommune.no/kulturarrangement 

 & 
 i Rakkestad Avis 

Dato: Tirsdag 19. mars 
Kl. 11.00  Skautun 
Kl. 13.00 Rakkestad kulturhus, festsalen  

 
Anita Hegerland 
 

Anita  slo igjennom i Norge med et 
brak da hun var 8 år, og sang seg inn i 

folks hjerter med bl.a. «Mitt 
sommarlov» og «Soria Moria slott». 
Anita feirer nå 50-årsjubileum som 

artist og vil underholde på Skautun og 
i festsalen, kulturhuset. 

Velkommen til en nær og varm 
konsert med Anita! 

 

Velkommen! 
Gratis inngang 

Enkel servering begge steder  Juni 

April 

Mai Mars 

V4-180319 



Dagkino ! 

Dato: 25. Mars - Amundsen 
           08. April - Van Gogh—At Eternity`s Gate 
           29. April - Ut og Stjæle 
           13. Mai - Bookshop  

Kl. 11.00 
Sted: Rakkestad kino 
 

Vi legger til rette for en god kinoopplevelse på 
Rakkestad kino for vårt voksne publikum.  

Endringer kan forekomme,  
titt innom våre nettsider: 

Rakkestad.kommune.no/kino  
eller ebillett.no/rakkestad 

 
Bevertning inngår i billettprisen! 

Velkommen på kino! 
 

Dagkino-billlettpris:  Kr: 80,- 
Dato: Fredag 15 (Premiere)  k l. 18.00  
Lørdag 16. kl. 15.00 og søndag 17. kl. 15.00   
Sted: Rakkestad kulturhus, k inosal 

 
Velkommen til forestillingen  

«Robin Hood» med Rakkerungene 
 

Rakkerungene barne– og ungdomsteater— 
bygdas teatergruppe for barn og unge  

mellom 10 og 19 år setter opp «Robin Hood». 
 

Kom å se denne humoristiske og musikalske 
forestilling i kinosalen i Rakkestad kulturhus! 

 
Billetter kan kjøpes:  

fra 1.februar på: www.billetto.no 
fra 15. februar på Circkle K Rakkestad 

Forhåndskjøp før 1.mars til  
kr. 160,- pr.billett. 

Fra 2.mars kr. 200,- pr. billett. 
 

Velkommen! 

Dato: fredag 8. og lørdag 9. februar 
 
Sted: Rakkestad Kulturhus, Aktivitetshuset 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fredag kl. 12.00 - lørdag kl. 18.00 
 

Utstilling av elevprodukter fra Den Kulturelle 
Skolesekken  - vises i foajeen i kulturhuset. 

 
Utstillingen består av: 

 
Malerier malt av 5. klasse - i regi av Kari Kjøll 
Knagger laget av 7.klasse - i regi av Fru Blom 

 
 
 

 
 

Dato: Fredag 1.februar 
Kl. 13.00 
Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen 

 

«Det er lov å være blid!» 
 

Kai Robert synger Jens-Book Jenssen– slagere, leder 
allsangen og serverere gode, gamle trompetsvisker 

på sin sølvtrompet. Han har med seg sin 
Kapellmester på tangenter og trekkspill. 

 
Inngang kr. 100 pr.pers. 
Servering kaffe & kringle 

Dato: Tirsdag 12. februar 
Kl. 13.00 
Sted: Rakkestad Kulturhus, festsalen 

 
Husker du «Andrew Sisters»?  

de er nå tilbake med Hildringstimen! 
 

En konsertforestilling med Underholdningsvogna.  
«Friske låter og vakre viser av både yngre og eldre 

årgang!» 
 

Inngang kr. 100,- pr. pers 
Servering: Kaffe og kringle 

Februar 

Mars 

Mandag er dagen for: 

Fredag  
Kl. 11.00 

Biblioteket Teskjekjerringas 
vårrengjøring 

Fredag  
Kl. 18.00-20.00 

Aktivitets-
huset 

Karnevaldisco 
1.-4. klasse  

Lørdag  
Kl. 12.00-14.00 

Biblioteket Workshop for barn. 
Tegne, perle, lese og 
spille 

Lørdag  
Kl. 12.00 

Festsalen UKM - akustisk 
konsert med 
Kulturskolen 

Lørdag  
Kl. 13.00 

Kinosalen UKM - scene 

Lørdag  
Kl. 16.00 

Kinosalen Korslaget med  
6. klassinger 

Lørdag  
Kl. 18.00 

Festsalen Morodansen 
(kun for inviterte) 


