Dato: Tirsdag 29. oktober
Kl. 13:00
Sted: Rakkestad kulturhus, festsalen

Erik Andre Hvidsten og Kari Stokke
spiller toner fra
Erik Bye & Evert Taube
Nå gjester han oss med sine absolutte favorittsanger fra
to av de største visedikterne i Norge og Sverige. Nemlig
Erik Bye og Evert Taube. Det blir storslagent, rørende og
morsomt når Erik- André gjør sine konserter, og er det
noen som kan bevege en full sal, så er det herr Hvidsten.
Du får servert sanger som Vår Beste dag, Så Skimrande
var aldrig havet, Hildringstimen og Sjösala vals?

Dato: Tirsdag 26. november
Kl. 13:00
Sted: Rakkestad Kulturhus, Biblioteket

«På jakt etter julefortellingen»
Hva er blitt skrevet om julen opp gjennom årene?
Her får publikum noen julelitterære smaksprøver, med
tekster fra de tidligste tider til den postmoderne jul.
Foredraget ved bibliotekar Mona Ekelund, har som mål å
gi folk en litt tidlig julestemning, bringe videre gode
tekster samt svare på hvorfor disse fortellingene fremdeles betyr så mye for folk.

Gratis inngang.
Enkel servering

På piano har han med seg Norges
fineste akkompagnatør og
personlighet, Kari Stokke.

Desember

Velkommen!

Inngang kr 100,- pr. pers
Enkel servering

I samarbeide med:

Dato: Tirsdag 17. desember
Kl. 18.00
Sted: Rakkestad Kirke

KULTURSKOLEN inviterer til
JULEKONSERT
November
Dato: Lørdag 9. november
Kl. 18.00
Sted: Rakkestad kulturhus, kinosal

«Fabelaktig»

Her vil du få oppleve musikk som hører julen til
i tradisjonell og ny innpakning
fremført av elever og lærere ved kulturskolen
Velkommen til kulturskolens tradisjonelle julekonsert!

Gratis inngang.

Det vil bli en fargerik forestilling
med bygdas barn og unge, og det hele blir
produsert av Sunniva Berg med
profesjonelle musikere som medspillere.

Velkommen!

Velkommen til
en spennende kulturell høst & forvinter 2019
Ta gjerne med en venn og nabo på
en eller flere av våre kulturelle arrangement
Mer info om våre arrangement finner du på
www.rakkestad.kommune.no/kulturarrangement
&
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Mandag er dagen for:

Dagkino kl. 11:00!
Dato: 09. september - Poms
23. september - Fishermans`s Friend
07. oktober - Downtown Abbey
21. oktober - Wild Rose
04. november - Spionen
18. november - Judy
09. desember - Håp

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

September
Dato: Tirsdag 17. september
Kl.: 13:00
Sted: Rakkestad Kulturhus, festsalen

Jenny Jenssen
«Hyllest til Cornelius—og hans damer»
Jenny kommer denne gang med en hyllest til
Cornelis Vreeswijk. Konsertene er basert på den
folkekjære svensk - hollandske visekunstnerens
udødelige sanger - bohemen, skandalemannen
og kvinneforføreren. Cornelis musikalske skildringer av forelskelse, romantikk og kjærlighetssorg
griper oss alle.
Inngang kr. 100,- pr.pers.
Betales i inngangen
Enkel servering

Velkommen på kino!
Dagkinobilletter: Kr: 80,-

Oktober
Dato: 1. oktober
Kl. 17:00
Sted: Rakkestad kulturhus, Festsalen

Eldredagen
Velkommen til kulturhuset — her vil det bli informasjons om aktuelle temaer og
gruppa «Midt i Østfold « spiller og synger for oss.
Velkommen skal dere være!
Matservering Gratis inngang

Dato: Torsdag 10. oktober
Kl.: 19.00—ca. 20.30
Sted: Rakkestad kulturhus, kinosalen

Bevertning inngår i billettprisen!
Dato: Tirsdag 24. september
Kl : 19:00
Sted: Rakkestad Kulturhus

Oddvar Brå—et skiløperliv

Torsdag er dagen for:

Dagquiz!
Dato: 29. august
26. september
24. oktober
28. november
Kl. 13:00
Sted: Rakkestad Bibliotek
Vi starter med Dagquiz på Rakkestad bibliotek.
Even Kaalstad har samlet spørsmål som passer for alle
og vil lede oss igjennom disse formiddagene.
Kom gjerne alene –
så lager vi lag med dem som møter opp .
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i!
Gratis inngang.

Langrennsløper Oddvar Brå er blant våre største
idrettslegender, men hva veit vi egentlig om
Oddvar Brå fra Hølonda, bygda i Sør-Trøndelag
der han vokste opp som odelsgutt?

«KORPS—en slags
kjærlighetshistorie»
Østfold Kulturutvikling og Akershus teater presenterer
denne teaterforestillingen av Knut Nærum.
Her hylles korpslivet i by og bygd, og vårt lokale skolekorps: Rakkestad skolekorps vil være med
å fylle scenen!
Billetter: ebillett.no/rakkestad
Priser: fra kr 250,-

Velkommen til samtalen mellom
forfatter Thor Gotaas og Oddvar Brå
i festsalen vår!
Det vil bli mulighet til å kjøpe
boka etter arrangementet.
Billett: pr.pers. kr. 100,Betales i inngangen
Enkel servering

Dato: Tirsdag 22. oktober
Kl. 18.00
Sted: Rakkestad kulturhus, festsalen

«Høstkonsert»
Rakkestad Kulturskole invitere til konsert i festsalen.
Her vil kulturskoleelevene vise frem sine musikalske
ferdigheter og lage en flott konsert!

Velkommen!

Gratis inngang

