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KRAGERØ BIOGRAF 
TIRSDAG 8 oktober kl. 12 

Kaptein Sabeltann og den magiske diamant. 6 år. kr 50,- 

ONSDAG 9 oktober kl. 18 

Disco. 12 år. Kl 18.00 kr 50,- 

TORSDAG 10 oktober kl. 12 

Den vesle vampyren. 6 år. Kl 12.00 kr 50,- 

 

Vampyrer er stort sett snille, til tider klønete, og mest av 
alt veldig, veldig mennesklige det synes hvertfall Anton. 
Gled dere! Anton sine foreldre tror først vampyrbarn er 

ekte barn som liker å kle seg ut, men om nettene blir 
Anton tatt med på utallige luftige utflukter av hans gode 

vampyrvenn og får ta del i livet som nettopp vampyr. 
Anton er bare 9 år, men digger skrekkfilmer og nifse 

bøker så derfor faller jo dette helt naturlig for han. Ting 
tar derimot uventede vendinger når vampyrjegeren 

Ravnulf får ferten av at det er vampyrer i nærområdet.. 

Bestill billett: kragerobiograf.no 

 

 

 

 

 

HØSTFERIEN 2019 PÅ BIBLIOTEKET 
 

Mandag kl. 12.00 Film: Troll – Kongens hale Passer fra 6 år, norsk tale Den unge trollprinsen 

Trym må forlate trolldalen Ervod for å redde sin far, Kong Grom, som er blitt forvandlet til stein og 
har mistet halen sin. Trym og vennene hans, den tohodede Jutul og trolljenta Freia, legger ut på en 
farlig men eventyrlig reise i en magisk trolleverden for å hente Kongens hale, redde livet hans og gi 

trollriket tilbake til sin rettmessige Konge. 
 

Tirsdag kl. 12.00 Wii Sports TV-spill Vi setter opp TV-spill på storskjerm i Meierigalleriet. 

 

Onsdag kl. 12.00 Film: Drømmeparken Passer fra 6 år, norsk tale En magisk fornøyelsespark 

der alle drømmer blir virkelighet. June er en kreativ, liten jente, som sammen med moren har 
skapt en hel fantasiverden kalt Drømmeparken. Når moren blir syk, oppdager June at 

Drømmeparken faktisk eksisterer. Men den holder på å forfalle, og det er bare June som kan redde 
den. 

 

Torsdag kl. 12.00 PS3 FIFA 18 Turnering Fifa-turnering på storskjerm i Meierigalleriet. Ta med 

deg en kompis eller flere. Jo flere, jo morsommere!!! 
 

Fredag kl. 12.00 Film: Aladdin Passer fra 9 år, norsk tale En spennende og fargerik live-action 

versjon av Disneys animerte klassiker «Aladdin», en historie om den sjarmerende gategutten 
Aladdin, den modige og selvstendige prinsesse Jasmine, og Genie som kan være nøkkelen til deres 

framtid. 

 

MATKURS PÅ MULTI 
Mandag 7 oktober, fra kl. 10 til 13. 

LEK MED MATEN- Kreativ matglede! 

For elever på 1 - 3 trinn. 

 For de minste barna kan det være fint om en voksen er med dem. 

Fredag 11. oktober, fra kl. 10 til 13. 

SUSHIVERKSTED! 

For elever på 4 til 7 trinn. 

 

 

Påmelding til serviceavdelingen.no, eller på telefon 35986200 innen 

2/10. Plass til 12 deltakere. Kursene er gratis! Kafe Multi er i 2 

etasje, Løkkenbakken 12. 

 

 



HØSTFERIEN 2019 
 

 
ÅPNINGSTIDER  

KRAGERØ SVØMMEHALL I HØSTFERIEN 2019 

Tirsdag   20.02  Fellesbad  
  fra kl. 16:00 - 20:00 
Onsdag   21.02  Fellesbad  
  fra kl. 14:00 - 19:30  
Onsdag   21.02  Damer over 18 år 
 fra kl. 19:30 - 21:00  
Torsdag  22.02  Fellesbad  
  fra kl. 14:00 - 19:30 
Torsdag  22.02  Menn over 18 år 
 fra kl. 19:30 - 21:00 
Fredag    23.02  Fellesbad  
  fra kl. 16:00 - 20:00 
Lørdag  24.02  Fellesbad  
  fra kl. 10:00 - 15:30 
Søndag 25.02   Fellesbad  
  fra kl. 12:00 - 17:00 

 
 

I hele høstferieuken koster en enkeltbillett for barn 
kr 30,-  

 

 
 

Drømmer du om å lage film? Har du lyst til å lære om hvordan 
profesjonelle filmfolk jobber? Prøve deg som regissør, 

manusforfatter, filmskuespiller, klipper? 
FilmCamp Jomfruland er en feriecamp for deg som vil lære å lage 

film sammen med andre ungdommer. Dere vil få opplæring og 
tilgang på profesjonelt filmutstyr, og sammen vil vi utvikle, 

planlegge og skyte kortfilmer. 5 dager på Jomfruland, inkludert 
overnatting og mat. 4 profesjonelle filmfolk med lang fartstid i 

filmbransjen. 
En gjeng ungdommer i alderen 14-20 år 

Lydbommer, Kamera, Klippemaskiner Filmlerret Prosjektor 
Og ikke minst: masse filmglede! 

Ingen forkunnskaper er påkrevet, men interesse for å fortelle 
gjennom bilder er en fordel. 

Nytt i år: 

Masterclass i skuespillerteknikk. Dette kurset er for deg som 
allerede har litt erfaring med film 

Rusfritt og mobilfritt (mobiler leveres instruktørene) Deltageravgift: 
1250.-Begrenset med plasser, så ikke nøl! Send påmelding til : 

fjortoft.thea@gmail.com 

 

 

Åpen klubb: mandag fra kl. 18 til 21.30. Fredag fra 

kl. 18 til 22.30. 

For alle mellom 13 og 17 år i kjelleren på 

samfunnshuset i Sannidal (ungdomskolen) Musikk, 
data, tv- spill, brettspill, biljard, airhockey osv. Det 

blir servert lett mat/ snacks på fredagskvelden 

 Det går gratis buss fra klubben kl 22.30 til Helle, 

og sentrum. 

 

 

AKTIVITETSDAG PÅ STADION 

Torsdag 10 oktober fra kl. 11 til 13 

Aktiviteter og leker for små og store!  

Gratis pølser 

Arr: Kulturkontoret/ Kif  

ÅPEN HØSTFERIEDAG PÅ BERG- 

KRAGERØ MUSEUM 

Onsdag 9. oktober kl. 10- 15 

Alle barn og unge med foreldre, søsken og besteforeldre ønskes 
velkommen til en høstferiedag på museet. Vi arrangerer            

”ti-kamp” der familier kan konkurrere i ulike disipliner slik som 
hesteskokasting, kubb, stylter, bowling, hoppetau, golfpilkast 

m.m. Inne på museet blir det quiz i utstillingene, kort- og 
brettspill, papirbretting, tegning og mange andre aktiviteter. 

Gratis pølser kl. 12.00! 

 

 

 
Ungdom/ studenter over 13år kan delta 
gratis på alle gruppetimer på Family 
fitness i Løkka, se program: 
familyfitness.no 

KRAGERØ DANSESTUDIO 

I høstferien kan du delta på gratis prøvetimer hos 
oss. Si ifra på sms til tlf: 92284358 om du vil være 
med! Vi holder til hos MOT gym på Sluppan. 

TIRSDAG   TORSDAG 

 

mailto:fjortoft.thea@gmail.com

