RÆLINGEN KOMMUNE

Åpningsseremoni for Kulturuka og BUA
Dølgsmål • Bokbad med Zeshan Shakar
Fiskedag i Nitelva med RJFF • Danseshow
Vanndisco • Utstilling: Nico Widerberg • Hagevandring • Bryggedans • UngdomsDisco
Fottur: Fra fjord til fjell • Audition: Grease • Danseshow • Babysang • Innebandy – åpen hall
Musikalsk turmarsj • Superonsdag • Pølsefest • Jentefestivalen • Iskremfest
Kultur- og fritidsenheten i Rælingen

www.facebook.com/kulturiralingen

Kjære innbyggere
Det er en glede å presentere årets kulturukeprogram. Kulturuka er til for å gi innbyggerne
i Rælingen gode kulturopplevelser i eget nærmiljø, men også for å løfte frem alle de frivillige foreningene som står på året rundt for å skape aktivitet. Jeg ønsker både arrangører og
publikum en innholdsrik og flott kulturuke! Rune Thieme, kultursjef.

FREDAG 31. august
Åpningsseremoni for Kulturuka og BUA
Tid: Kl. 18:00-21:00 Sted: Aktivum Scene,
Dovrebygget Pris: Gratis
En storslått markering for åpning av årets kulturuke!
Og enda morsommere: åpning av den splitter nye
utlånsordningen BUA med massevis av gratis utstyr til
store og små. Kvelden byr på morsomme aktiviteter,
konkurranser med premier og underholdning.
En pangstart på kulturuka - vi håper å se deg!
Arr.: Aktivum og Rælingen kommune

Hagefest
Tid: Kl. 16:00-20:00 Sted: Aamodt ungdomshus Pris: Gratis
For femte året på rad ønskes alle ungdommer i Rælingen velkommen til hagefest med masse
god grillmat! Åpent for alle som går på ungdomsskolen eller videregående. Gratis servering.
Gjennomføres uansett vær!
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Vanndisco: 11-15 år
Tid: Kl. 18:00-20:00 Sted: Sandbekken bad
Pris: kr. 50,Vil du ha det moro i vannet? Bli med på morsomme
stafetter? Prøve vannpolo? Få noen svømmetips? Og
høre god musikk? Da bør du bli med på Vanndisco med
LRK i Sandbekken bad!
Arr.: Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb

lørdag 1. september
Jentefestivalen
Tid: Kl. 08:00-18:00 Sted: Marikollen idrettspark Pris: Kr. 50,Velkommen til Norges største og beste fotballcup for jenter! Vi holder på hele helgen, og
avslutter ca. kl. 18.00 søndag kveld. Kom og kjenn på stemningen - det blir masse liv med
kamper, stands, servering og underholdning!
Arr.: Rælingen Fotballklubb

Utstilling: Nico Widerberg
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua
Pris: Gratis
Nico Widerberg er en norsk billedkunstner som har
gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt
med både separatutstillinger, kollektive utstillinger og
utsmykningsoppdrag. Han er en allsidig kunstner som
er kjent for å skape poetiske fremstillinger av menneskekroppen gjennom tegninger, skulpturer og grafikk.
Widerbergs utstilling er å finne i Sandbekkstua fram til
16. september. For mer info se Facebook-siden
Kultur i Rælingen.
Arr.: Rælingen kunstforening

Høstmarked
Tid: Kl. 12:00-16:00
Sted: Rælingen bygdetun
Pris: Gratis
Tradisjonelt høstmarked med salg av husflid i Svingen,
åpent landhandleri med grønnsaker, hjembakst m.m.,
og kafé. Du kan også besøke bygdetunets utstillinger.
Arr.: Rælingen historielag, Rælingen bygdekvinnelag, Rælingen husflidslag

Iskremfest
Tid: Kl. 11:00-15:00 Sted: Rælingen bibliotek Pris: Gratis
Bibliotekets årlige lesekampanje Sommerles avsluttes med iskremfest! Det blir konsertforestilling for hele familien kl. 12.00. Veronica Salinas og Maria Orieta forteller om «Kattene
på Grønland» med sang, dans og rytmer. Deretter blir det premietrekning blant alle som har
deltatt på Sommerles og til slutt utdeling av is til alle barn! Biblioteket er åpent fra kl. 11 - 15.
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

DNT: Kom deg ut
Tid: Kl. 13:00 Sted: Skøytebanen ved Tristilstien Pris: Gratis
Dette er Norges nasjonale turdag, med over 150 arrangementer over hele landet! Barnas
Turlag Rælingen inviterer til tur og muligheter for overnatting i skogen #nattinaturen.
Se tur-lagets facebook-side for mer info, eller på https://komdegut.dnt.no
Arr.: Barnas Turlag Rælingen

Fiskedag i Nitelva med RJFF
Tid: Kl. 14:00-17:00 Sted: Nordhagan Kafé
Pris: Gratis fiske, salg av mat og drikke
Velkommen til fisking i Nitelva! I år flyttes den tradisjonelle fiskekvelden på Myrdammen til Nordhaga
Båtforening. Ta med redningsvest og fiskestang om
du har. Vi stiller med instruktører og fiskeutstyr/agn.
Kanskje nettopp du tar rekordgjedda?
Arr.: Rælingen Jakt- og Fiskeforening, Nordstjerna
Undervisningssenter og Nardhagan Båtforening.

Vanndisco: 6-10 år
Tid: Kl. 16:00-18:00 Sted: Sandbekken bad Pris: Kr. 50,LRK inviterer til vanndisco for barn i alderen 6-10 år. En kveld hvor vanngleden er i fokus! Det
blir mulighet for å prøve svømmeopplæring, vannpolo, stafetter, konkurranser og mye annet.
Og selvsagt spiller vi masse kul musikk!
Arr.: Lørenskog-Rælingen kappsvømmingsklubb

Bryggedans
Tid: Kl. 18:00-23:00 Sted: Nordhagan Kafé Pris: Gratis
Kom og opplev gammeldags bryggedans med en moderne vri. Salg av grillmat og drikke.
Bordreservasjon eller spørsmål: vigdis@stallnordstjerna.com.
Arr.: Nordhaga Kafe

Barnedisco: 6-10 år
Tid: Kl. 18:00-20:00 Sted: Marikollen klubbhus Pris: Gratis
Jentefestivalen inviterer spillere og alle andre fra 6-10 år til disco. Masse bra musikk, og kiosk
både inne og ute. Husk klær etter vær: varmt inne – kaldt ute. Telt med stoler og liten kiosk
med kaffe for foreldre som ønsker å vente. Arr.: Rælingen Fotballklubb

UngdomsDisco: 11-15 år
Tid: Kl. 20:30-23:00 Sted: Marikollen klubbhus Pris: Gratis
Jentefestivalens UngdomsDisco er åpent for både spillere og andre ungdommer mellom 11 og
15 år. Ellers gjelder samme praktisk info som for Barnedisco. Arr.: Rælingen Fotballklubb

søndag 2. september
Jentefestivalen
Tid: Kl. 08:00-18:00 Sted: Marikollen idrettspark Pris: Gratis for publikum
Se lørdag 1. september for omtale!
Arr.: Rælingen Fotballklubb

Fottur: Fra fjord til fjell
Tid: Kl. 10:00-16:00
Sted: Oppmøte kl. 10:00 parkeringen på
Årnestangen (Rælingsøya) eller kl. 10:4511:00 ved Jokerbutikken på Heknersletta.
Pris: Gratis
Vi tar en tur der folk kan hoppe på og av etter lyst
og evne. Vi starter på den gamle dampskipsbrygga på
Årnestangen og tar veg og sti opp til Trollåsen.
Videre over Hektnersletta (Best/Joker), der de som vil
ha en kortere tur kan hoppe på, og opp til Ramstadsjøen langs traktorvegen. Vi tar matpause på odden
der ruinene etter Huldreheim står før vi tar retur ned
til bygda. De mest ivrige via Hektnerhøgåsen og
Tristilåsen. Arr.: Midtre Rælingen vel

Åpen dag på Stall Nordstjerna
Tid: Kl. 11:00-15:00
Sted: Stall Nordstjerna, Burvegen 89,
Fjerdingby
Pris: Gratis
Det blir mulighet til runderiding, hilse på hestene og
andre aktiviteter med hest (gratis). Kiosk med god
mat. Eventuelle spørsmål: tlf. 926 34 735 eller e-post
vigdis@stallnordstjerna.com.
Arr.: Stall Nordstjerna

Utstilling: Nico Widerberg
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Se lørdag 1. september for omtale

Høstmarked
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Rælingen bygdetun Pris: Gratis
Tradisjonelt høstmarked med salg av husflid i Svingen, åpent landhandleri med grønnsaker,
hjembakst m.m., og kafé. Du kan også besøke bygdetunets utstillinger.
Arr.: Rælingen historielag, Rælingen bygdekvinnelag, Rælingen husflidslag

Hagevandring
Tid: Kl. 12:00-15:00
Sted: Oppmøte innfartsparkeringen ved
rundkjøringen på Fjerdingby
Pris: Gratis
Hagevandring for hele familien. Vi besøker 2-3 hager
og nyter kaffe/saft og kake i en av hagene. Her kan
du finne ideer til egen hage eller bare se hva andre
har gjort. Kom for å få tips og inspirasjon!
Arr.: Rælingen Hagelag

Audition: Grease
Tid: Kl. 14:00-17:00
Sted: Marikollen kultursal
Pris: Gratis audition
Kulturskolen setter opp den evig populære
musikalen “Grease” i april 2019. Vi inviterer barn,
ungdommer og voksne fra 6.trinn og eldre til audition. Alle som kommer får være med i ensemblet,
mens noen blir plukket ut til små og store roller.
Mer info på www.ralingenkulturskole.no og
«Rælingen kulturskole» på Facebook.
Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Danseshow
Tid: Kl. 17:30-21:30 Sted: Marikollen
kultursal Pris: Barn opp til 15 år gratis,
voksne kr. 50,Flere av landets beste dansere og koreografer fra
Nero Sportsdansere inviterer til en danseaften
utenom det vanlige. Kl.17:30-19:30 blir det danseshow og disco for barn! Kom og se dansende prinser
og prinsesser, pirater og hekser, løver og papegøyer! Bli inspirert og prøv deg på dansegulvet sammen med dem! Kl. 19:30-21:30 blir det oppvisning med cha-cha-cha, samba,
tango, jive, quickstep og mye mer! Det blir også instruksjoner og åpent dansegulv for den
som vil prøve seg ut i dansen. Finn fram danseskoene og paljettjakka, og kom til kultursalen
for en sprudlende og inspirerende kveld! Det blir salg av mat og drikke. Skal vi danse?
Arr.: NeRo Sportsdansere.

mandag 3. september
Babysang
Tid: Kl. 11:00-13:00 Sted: Øvre Rælingen kirke Pris: Gratis prøvetime
Velkommen til en musikalsk og hyggelig formiddag for både store og små! Vi synger med
den stemmen vi har og leker med barna våre. Tuva Weideborg Hongve synger en åpningstrudelutt, og det serveres gratis lunsj. Ordinært koster det kr. 200,- per semester
(12 samlinger). Vel møtt! Arr.: Den norske kirke

Audition: Grease
Tid: Kl. 16:00-19:00 Sted: Marikollen kultursal
Se søndag 2/9 for omtale.

Syng med oss
Tid: Kl. 17:15-18:30 Sted: Øvre Rælingen kirke Pris: Gratis
«Syng med oss» er et kor for alle som er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Koret møtes en gang i uka. Denne mandagen er det duket for allsangfest! Det blir
servering av frukt, brus og kaffe. Festen ledes av sokneprest Elisabeth Kristiansen og kantor
Ruben Munk. Kom og syng med oss!
Arr.: Nedre Romerike Prosti, Den norske kirke

Innebandy – åpen hall
Tid: Kl. 17:00-20:00 Sted: Marikollhallen
Pris: Gratis
Fjerdingby innebandyklybb inviterer til Åpen hall i
Marikollhallen. Her kan barn, ungdom og voksne i
alle aldre prøve innebandy. Her blir det konkurranser,
fritt spill og miniturnering der man enten setter opp
egne lag eller spiller med andre som er i hallen.
Utstyr lånes ut og kiosken vil være åpen.
Arr.: Fjerdingby Innebandyklubb

tirsdag 4. september
Musikalsk turmarsj
Tid: Kl. 17:00 Sted: Oppmøte utfartsparkeringen Nordby skole Pris: Gratis
Rælingen musikklag inviterer til en annerledes turmarsj. Vi marsjerer i bedagelig tempo med
korpset i front. Turen er ca 1,2 km lang og går fra innfartsparkeringen ved Nordby skole, opp
til Myrdammen og inn til den nye hytta. For dem som ikke kan gå så langt, er det mulig å bli
med fra badeplassen på Myrdammen. Derfra er det ca. 250 meter til hytta. Vi fyrer opp bålet,
ta gjerne med noe godt å grille, ellers blir det litt salg av grillmat og mineralvann for dem
som ikke har med selv. Korpset holder en mini-konsert ved hytta.
Vil du være med så heng på!
Arr.: Rælingen Musikklag

Åpen korøvelse
Tid: Kl. 19:00-21:30
Sted: Blystadlia skole, amfiet Pris: Gratis
Kor-i-Lia med dirigent Anne Marte Slinning er et blandakor med rundt 40 medlemmer som
øver i Amfiet på Blystadlia skole tirsdager. I kulturuka inviterer vi til ”åpen øvelse” – da kan
du komme og prøve hvordan det er å synge i kor. Øvelsen denne dagen vil ha særlig fokus
på nybegynnere, og vi har som mål å øve inn en sang som alle skal kunne på slutten av
øvelsen. Velkommen! Arr.: Kor-i-lia

Lokalhistorie fra Rud-området
– Rælingens Kardemomme By
Tid: Kl. 19:00 Sted: Heimen Grendehus
Pris: Gratis
Team for kvelden er Øvre Rælingen – faktisk fra
begynnelsen av historien og videre opp igjennom
tiden, med historier om veinavn og personer som
har satt sitt preg på området. Det blir historier om
skoler, og om butikker som var helt for seg selv, om
Foto: MiA-Museene i Akershus
bebyggelser, arkitektur og husenes fortellinger om
vanlige folk. I Rudområdet er det et artig mangfold,
gjenfortalt av kunnskapsrike Lene Skovholt som vil
kunne vekke nysgjerrighet og minner hos tilhørerne. Vel møtt!
Arr.: Kultur- og fritidsenheten og Rælingen historielag

onsdag 5. september
Nærtur til Aamodtdammen
Tid: Kl. 11:00 Sted: Oppmøte Løvenstad
klubbhus Pris: Gratis
Aktiv i 100 er et gratis tilbud til alle som vil være
sosiale og komme seg litt ut i naturen. Bli med oss på
nærtur til Åmotdammen! Underveis blir det quiz med
trekning av små premier blant deltakerne.
Vel framme ved vannet setter vi oss og griller
pinnebrød over bål – Aktiv i 100 står for deigen.
Ta med sitteunderlag, kaffe/te og niste (eller pølser til
å grille over bålet). Arr.: Rælingen Røde kors,
Rælingen frivilligsentral og Rælingen Frisklivssentral (Aktiv i 100)

Superonsdag
Tid: Kl. 16:30-18:30 Sted: Øvre Rælingen kirke Pris: Gratis
Velkommen til en ettermiddag med god mat, hyggelige folk og aktiviteter for hele familien.
Alt du trenger å gjøre er å komme til Øvre Rælingen kirke, gjerne rett fra jobb eller skole, ta
med deg familie og venner, og bli med på superonsdag! Dere kommer til dekket middagsbord
- helt gratis for anledningen. Etter middag blir det muligheter for masse morsomme leker
med utstyr fra Frivillighetssentralens aktivitetshenger. Kom! Arr.: Den norske kirke

Pølsefest
Tid: Kl. 17:00-20:00 Sted: Sandbekken ungdomsklubb Pris: Gratis
Sandbekken ungdomsklubb inviterer til gratis pølsefest og gjettekonkurranse med premier.
Alle er velkomne. Arr.: Sandbekken ungdomsklubb

Åpen dag hos Action Teater
Tid: Kl. 18:30-20:00 Sted: Marikollen kultursal Pris: Gratis
Action Teater holder åpen dag for alle mellom 10-100 år som syns teater er gøy! Det blir 1,5
timer med teaterlek, improvisasjon og scenearbeid hvor man deles i grupper og får utdelt
roller. På en åpen dag får du et innblikk i hvordan det er å drive med teater og hva Action
Teater kan tilby. Vi oppfordrer både de med og uten erfaring fra teater til å komme.
Arr.: Action Teater

torsdag 6. september
Urpremiere: «Dølgsmål»
Tid: Kl. 18:00 Sted: Rælingen bygdetun
Pris: Barn kr. 150,- Voksne kr. 200,Bestilles på ebillett.no
Årets storsatsing i Rælingen! ”Dølgsmål” er et nyskrevet
historisk spel, en utendørs teaterforestilling på Rælingen
bygdetun basert på 1700-tallets kvinneskjebner. Kjernen
i fortellingen bygger på en sann historie fra 1705 om
tjenestejenta Eli fra Rælingen som ble gravid utenfor
ekteskap og fødte et barn i skjul. Forestillingen skildrer
livet på gårdene i Rælingen på 1700-tallet med vennskap,
kjærlighet, overtro, svik og død i møte med samtidens
normer og lover. Manus og regi: Ingunn Andreassen,
musikk: Jarle Storløkken. Arr.: Rælingen kulturråd

MediYoga for voksne
Tid: Kl. 18:30-20:00 Sted: Gamle Skjønberg Landhandleri,
Nedre Rælingsvei 613, 2009 Nordby Pris: Gratis prøvetime
Medisinsk yoga er en terapeutisk form for yoga hvor formålet er å utvikle fysisk smidighet,
skape mental avspenning og balanse i kropp, sinn og sjel. Passer for alle, også for deg som
har redusert fysisk kapasitet. Finn fram behagelig tøy du kan bevege deg i, og reserver din
matte i dag ved å sende en mail med påmelding til post@spirenyoga.no.
OBS: Begrenset antall matter/plasser. For mer info se vår hjemmeside: www.spirenyoga.no.
Arr.: Spiren Yoga Rælingen

fredag 7. september
Bokbad med Zeshan Shakar
Tid: Kl. 13:00-14:00 Sted: Rælingen bibliotek
Pris: Gratis
Zeshan Shakar brakdebuterte med romanen Tante Ulrikkes vei
høsten 2017. Oppvekstromanen fra Stovner er hyllet av
kritikere og lesere, og er allerede å regne som en moderne
norsk klassiker. Vi har gleden av å invitere til bokbad med
Zeshan Shakar. Forfatteren skal samtale om boka si med
Camilla Skorge, norsklærer (og litteraturelsker) ved Rælingen
videregående skole. Arr.: Kultur- og fritidsenheten

Forestilling: Dølgsmål
Tid: Kl. 18:00 Sted: Rælingen bygdetun Pris: Barn kr. 150,- Voksne kr. 200,Bestilles på ebillett.no
Se torsdag 6. september for omtale.

lørdag 8. september
MediYoga Barn 3-6 år
Tid: Kl. 11:00-11:45 Sted: Gamle Skjønberg Landhandleri,
Nedre Rælingsvei 613 Pris: Gratis prøvetime
Yoga for barn handler i stor grad om å oppdage og være nysgjerrighet, kjenne mestring og
bygge selvfølelse gjennom bevegelse, avspenning og meditasjon. I barneyoga bruker vi blant
annet fortellinger sammen med øvelsene, og ofte er vi dyr på eventyr. Velkommen alle barn!
Vi har yogamatter til alle så du trenger bare å møte opp i behagelig tøy du kan bevege
deg i. Reserver din matte i dag ved å sende en påmelding til post@spirenyoga.no.
OBS: Begrenset antall matter/plasser. For mer info se vår hjemmeside: www.spirenyoga.no.
Arr.: Spiren Yoga Rælingen

«Årlig tur med RØX»
Tid: Kl. 11:00 Sted: Oppstart bak Best/Joker på Heknersletta Pris: Gratis
RØX arrangerer sin årlige tur i marka som denne gangen går til Huldreheim.
Det blir servering av kaffe, saft og vaffel. Kom og bli med på en trivelig tur!

Høstmarked
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Rælingen bygdetun Pris: Gratis
Se lørdag 1. september for omtale.

Utstilling: Nico Widerberg
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Se lørdag 1. september for omtale.

Åpen dag på skytebanen
Tid: Kl. 12:00-15:00 Sted: Annekloppa skytebane Pris: Se omtalen
Har du lyst til å prøve skyting? Følg skilting fra Hektnersletta/Best bensinstasjon. Du kan
skyte med salongrifle og luftbørse (gratis), rifle (fra kr. 50,-), og hagle (10 skudd kr. 35,-).
Våre instruktører er på plass for introduksjon og instruksjon. Vi fyrer opp kaffebålet med en
tilhørende enkel servering til store og små. Velkommen til oss!
Arr.: Rælingen jeger- og fiskerforening

Medi Yoga Barn 7-12 år
Tid: Kl. 12:30-13:30 Sted: Gamle Skjønberg Landhandleri,
Nedre Rælingsvei 613 Pris: Gratis prøvetime
Yoga for barn handler i stor grad om å oppdage og være nysgjerrighet, kjenne mestring og
bygge selvfølelse gjennom bevegelse, avspenning og meditasjon. I barneyoga bruker vi blant
annet fortellinger sammen med øvelsene, og ofte er vi dyr på eventyr. Velkommen alle barn!
Vi har yogamatter til alle så du trenger bare å møte opp i behagelig tøy du kan bevege
deg i. Reserver din matte i dag ved å sende en påmelding til post@spirenyoga.no.
OBS: Begrenset antall matter/plasser. For mer info se vår hjemmeside: www.spirenyoga.no.
Arr.: Spiren Yoga Rælingen

Åpning av nærmiljøpark
Tid: Kl. 13:00-15:00 Sted: Marikollen nærmiljøpark, ved ungdomsskolen
Pris: Gratis
Den nye nærmiljøparken i Marikollen er klar – og i dag skjer den store åpningen! Det
kommer proffe skatere med triks og tips, en råkul DJ som viser skills på den splitter nye,
utendørs DJ-boothen, Tufte-parken med treningsapparater for alle, og både en ny basketbane og volleyballbane! Bli med på å teste ut den nye parken!
For mer info, se www.ralingen.kommune.no og Facebook.
Arr.: Ungdomsrådet og Kultur- og fritidsenheten

Forestilling: Dølgsmål
Tid: Kl. 18:00 Sted: Rælingen bygdetun Pris: Barn kr. 150,- Voksne kr. 200,Bestilles på ebillett.no Se torsdag 6. september for omtale.

søndag 9. september
Den kulturelle markedsdagen
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Rælingen bygdetun Pris: Gratis
Velkommen til markedsdag i storformat! Vi kan by på åpent landhandleri med salg av
torgvarer og hjembakst, utstilling, kafé med mye godt og underholdning. Tøffetoget frakter
deg fra rådhuset til bygdetunet (kr. 10.- pr. pers.). For fullstendig program, følg med på
kommunens hjemmeside eller Facebook.
Arr.: Rælingen kulturråd/Kultur- og fritidsenheten

Utstilling: Nico Widerberg
Tid: Kl. 12:00-16:00 Sted: Sandbekkstua Pris: Gratis
Se lørdag 1. september for omtale.

Klassisk minikonsert
Tid: Kl. 12:30-13:00 Sted: Rælingen kirke Pris: Gratis
Kom og opplev en klassisk minikonsert etter gudstjenesten i Rælingen kirke med Ruben
Munk på orgel og Tuva Weideborg Hongve på vokal. Arier av Bach og Mozart, klassisk
orgelmusikk.
Arr.: Den norske kirke i Rælingen

Forestilling: Dølgsmål
Tid: Kl. 18:00 Sted: Rælingen bygdetun Pris: Barn kr. 150,- Voksne kr. 200,Bestilles på ebillett.no
Se torsdag 6. september for omtale.

Gongbad hos Spiren Yoga
Tid: Kl. 18:30-20:00 Sted: Nedre Rælingsvei 613, 2009 Nordby
Pris: Gratis prøvetime
Et Gongbad har ingenting med vann å gjøre, men er som en konsert for hele kroppen. Opplev
hvordan lydbølgene fra Gonger, ulike trommer, syngeboller og andre vakre instrumenter
skyller gjennom deg sammen med pusten.
Reserver din plass i dag ved å sende en mail til post@spirenyoga.no.
OBS: Begrenset antall matter/plasser. For mer info, se www.spirenyoga.no
Arr.: Spiren Yoga Rælingen

KULTURSKOLEN I RÆLINGEN
Er du nysgjerrig på hvordan det er å gå på kulturskolen?
Har du litt lyst til å prøve et instrument eller lære en
dans? Under kulturuka inviterer kulturskolen til gratis,
åpne timer. Her kan du bli med på dans, kunst, bandøving og ulike instruksjonstimer på instrumenter.

Se www.ralingenkulturskole.no og Facebooksiden
«Rælingen kulturskole» for mer info.

Følg kulturuka
på Facebook
og få de aller siste nyhetene først.
www.facebook.com/kulturiralingen
Rælingen kommune, kultur- og fritidsenheten,
PB 100, 2025 Fjerdingby Tlf.: 63 83 50 00
www.ralingen.kommune.no

Billettsalg
i Kulturuka:

Marikollen kultursal: kort/kontant.
Dølgsmål: kontant/kort/Vipps.
Forhåndssalg av billetter
kan gjøres på ebillett.no

Fredag 31.08

Lørdag 01.09

Søndag 02.09

Mandag 03.09

Tirsdag 04.09

Tid
18:00-21:00
16:00-20:00
18:00-20:00
08:00-18:00
12:00-16:00
12:00-13:30
13:00
13:00-16:00
14:00-17:00
16:00-18:00
18:00-23:00
18:00-20:00
20:30-23:00
08:00-18:00
10:00-16:00
11:00-15:00
12:00-16:00
12:00-16:00

Arrangement
Åpningsseremoni Kulturuka/BUA
Hagefest
Vanndisco: 11-15 år
Jentefestivalen
Høstmarked
Iskremfest
DNT: Kom deg ut
Utstilling: Nico Widerberg
Fiskedag i Nitelva med RJFF
Vanndisco: 6-10 år
Bryggedans
Barnedisco: 6-10 år
UngdomsDisco: 11-15 år
Jentefestivalen
Fottur: Fra fjord til fjell
Åpen dag på Stall Nordstjerna
Utstilling: Nico Widerberg
Høstmarked

12:00-15:00

Hagevandring

14:00-19:00
18:00-22:00
11:00-13:00
16:00-19:00
17:00-20:00
17:15-18:30
17:00
19:00-21:30

11:00
16:30-18:30
17:00-20:00
18:30-20:00
18:00
18:30-20:00
13:00-14:00
18:00
11.00-11.45
11:00
12:00-16:00
12:00-15:00
12:00-16:00
12:00-15:00
12.30-13.30

Audition: Grease
Danseshow
Babysang
Audition: Grease
Innebandy – åpen hall!
Syng med oss
Musikalsk turmarsj
Åpen korøvelse
Lokalhistorie fra Rud-området –
Rælingens Kardemomme By
Nærtur til Aamodtdammen
Superonsdag
Pølsefest!
Åpen dag hos Action Teater
Urpremiere: «Dølgsmål»
MediYoga for voksne
Bokbad med Zeshan Shakar
Forestilling: Dølgsmål
MediYoga Kidz 3-6 år
«Årlig tur med RØX»
Utstilling: Nico Widerberg
Åpen dag på skytebanen
Høstmarked
Åpen dag på skytebanen
Medi Yoga Kidz 7-12 år

13:00-15:00

Åpning av nærmiljøpark

18:00
12:00-16:00

Forestilling: Dølgsmål
Den kulturelle markedsdagen

Løvenstad klubbhus
Øvre Rælingen kirke
Sandb. ungdomsklubb
Marikollen kultursal
Rælingen bygdetun
Skjønberg Landhandleri
Rælingen bibliotek
Rælingen bygdetun
Skjønberg Landhandleri
Best/Joker på Heknersletta
Sandbekkstua
Annekloppa Skytebane
Rælingen bygdetun
Annekloppa Skytebane
Skjønberg Landhandleri
Marikollen nærmiljøanl.
bak ungdomsskolen
Rælingen bygdetun
Rælingen bygdetun

12:00-16:00

Utstilling: Nico Widerberg

Sandbekkstua

12:30-13:00

Klassisk minikonsert

Rælingen kirke

18:00

Forestilling: Dølgsmål

Rælingen bygdetun

18:30-20:00

Gongbad hos Spiren Yoga

Nedre Rælingsvei 613

19:00

Onsdag 05:09

Torsdag 06.09
Fredag 07.09

Lørdag 08.09

Søndag 09.09

Sted
Aktivum Scene
Aamodt ungdomshus
Sandbekken bad
Marikollen idrettspark
Rælingen bygdetun
Rælingen bibliotek
Skøytebanen Tristilstien
Sandbekkstua
Nordhagan Kafé
Sandbekken bad
Nordhagan Kafé
Marikollen klubbhus
Marikollen klubbhus
Marikollen idrettspark
Årnestang./Joker Hekn.
Stall Nordstjerna
Sandbekkstua
Rælingen bygdetun
Innfartsparkeringen ved
rundkj. på Fjerdingby
Marikollen kultursal
Marikollen kultursal
Øvre Rælingen kirke
Marikollen kultursal
Marikollhallen
Øvre Rælingen kirke
Utfartspark. Nordby skole
Blystadlia skole, amfiet
Heimen Grendehus

Utgitt av: Kultur- og fritidsenheten i Rælingen. Design: PANORAMA GRAFISK DESIGN
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