
Dagbio
27 september: Vilse i Paris
Färgstark underhållning med stänk av såväl 
Jacques Tati som Buster Keaton.
Fiona, en kanadensisk bibliotekarie, reser 
till Paris för att hjälpa sin 88-åriga moster 
Martha. Väl där är Martha försvunnen, vilket 
är den första i en flod av olyckor som sköljer 
över Fiona. Mitt i eländet träffar hon Dom, en 
egoistisk och förförisk luffare. Sagan om tre 
egensinniga personligheter som har gått vilse 
i Paris tar sin början… Akrobatisk slapstick av 
allra finaste sort!

18 oktober: Borg
Filmen skildrar åren i Björn Borgs (spelad av 
Sverrir Gudnason) liv då han gjorde resan 
från Södertälje till världseliten, samt omkring 
rivaliteten mellan honom och amerikanen John 
McEnroe (spelad av Shia LaBeouf) och deras 
match i Wimbledonmästerskapen 1980.

15 november: La La Land 
Jazzpianisten Sebastian och den aspirerande 
skådespelerskan Mia blir förälskade men ju 
mer framgångsrika de blir, desto svårare blir 
det att hålla kärleken vid liv. La La Land är en 
amerikansk musikalisk romantisk dramakomedi

6 december: All inclusive 
Tove och hennes präktiga syster Malin reser till 
Kroatien för att fira mamma Ingers 60-årsdag. 
Inger har just blivit lämnad av sin man och är 
djupt olycklig. Det hela urartar snabbt i en 
tävling om vem som bäst kan hjälpa Inger på 
fötter. Komedi med Suzanne Reuter, Liv Mjönes, 
Jennie Silfverhjelm och Jonas Karlsson

Dagbion visas onsdagar kl 14.00 på Bio Göta Lejon. 
Biljetter 80 kronor inklusive efterföljande fika i Centrum-
caféet. Biokassan öppnar klockan 13.30 visningsdagen. 
Biljetter bokas och kan hämtas ut i förväg på medborgar-
kontoret.

Medarrangörer: Biografföreningen Göta Lejon, Kulturen 
Götene kommun, PRO, SPF, ABF, Vuxenskolan, Centrumcafét.

www.gotene.se/kultur

Biljetter och rabatter

Kulturprogram

hösten 2017

Biljetter till evenemangen  
kan bokas och köpas på: 

Medborgarkontoret,  
Götene kommun

Telefon: 0511-38 60 01 
Öppettider: måndag-fredag, 
klockan 8.00-17.00

Turistbyrån i Lidköping
Telefon: 0510-200 20 
(Serviceavgift 10 kronor)

På hemsidan
www.gotene.se/kultur 

På plats

Eventuella överblivna 
biljetter säljs på plats. 
Publikinsläpp 30 minuter före 
programstart. 

Dagbio

Biljetter bokas på  
www.gotene.se/bio eller i 
medborgarkontoret. 

Barn- och ungdomspriser
Barn under 12 år har gratis 
entré i målsmans sällskap.
Ungdomar upp till 26 år 
har rabatterat biljettpris. 
Rabatten gäller inte 
barnteater eller om annat 
anges i programmet.

Live och teater på bio
De som har Riksteaterns 
scenpass får 10 procent rabatt 
på biljettpriset. Ungdomar 
upp till 26 år får 25 procent 
rabatt.

Kulturcafé med vernissage: Birgitta Jannesson – 
Keramik
Måndag 20 november, filmvisning klockan 18.00, konstsamtal 
kl 19.00. Fri entré.
Birgitta Jannesson arbetar både med keramiska bruksting och 
skulptur, ibland kombineras de båda i samma verk. Hennes 
experiment med glasyrer för in på nya spännande vägar.
Fika och musikunderhållning med Susanna Rytterås och Hanna 
Widlund.  
Utställningen pågår 20 november – 15 december

Medarrangörer: Götene Konstförening, NBV 

Musikföreställning: Hugget i sten – en stenhuggares 
historia 
Måndag 27 november, klockan 19.00, Biblioteket.  
Biljetter 40 kronor.  
I slutet av 1800-talet flyttade Håll Lars Petter Persson 
från Älvdalen till Bohus-Malmön för att arbeta i den tunga 
stenindustrin. Kristin Svensson och Clara Hållén berättar Håll 
Lars´ livshistoria fyllt av slit, nykterhet och underkastelse, 
med hjälp av visor, folkvisor och hans egna ord. 

Musik på bibliotek, ett samarrangemang med Musikcentrum 
Väst, ABF.

December
Konsert: ”När det lider mot jul”, Hällekis musikkår 
Lördag 2 december klockan 15.00 och klockan 19.00, 
Medelplana kyrka. Biljetter 150 kronor.
Hällekis musikkårs stämningsfulla julkonsert tillsammans med 
sångsolist Maria Sitte. 

Arrangör: Hällekis Musikkår

Balett på bio: Nötknäpparen
Söndag 10 december klockan 15.00, biograf Göta Lejon.  
Biljetter 180 kronor.
Bio Göta Lejon visar den härliga julbaletten Nötknäpparen. 
Den bygger på E T A Hoffmanns berömda berättelse om Marie 
som får en julklapp av sin gudfar. Det är en nötknäppare i form 
av en soldat. Vid midnatt väcks alla leksaker magiskt till liv. 
Nötknäpparen växer och leder tennsoldaterna i kampen mot 
Muskungen och hans armé. Musik av Pjotr Tjajkovskij, från 
Bolsjoj i Moskva. Introduktion med Björn Sjöstedt kl 14.30.

Medarrangörer: Biografföreningen Göta Lejon, 
Studiefrämjandet 
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Hugget i sten 
- en stenhuggares historia
Måndag 27 november

Barn och unga

för dig som går i åk 2 och uppåt
Plats: Götene kommunbibliotek
Tid: tisdagar klockan 15:00-16:00
5 september – höstens boknyheter
3 oktober – vi skapar och lägger ut egna boktips
31 oktober – höstlovspyssel
5 december – böcker om julen och vintern
Vi fyller träffarna med boktips, läsning, fika och boklån.

Upptåg med Joxelina 
Lördag 30 september, klockan 11.00, Sessionssalen 
Centrumhuset.  
Biljetter 30 kronor.
En musikalisk, rolig och glädjefull föreställning där barnen 
lockas med på en spännande utflykt in i fantasins värld. 
Genom sina sånger, trolleri och upptåg lotsar Joxelina barnen 
mot en känsla av gemenskap då allt kan hända.

Knattebio
Söndag 8 oktober, klockan 15.00, biograf Göta Lejon.  
Gratisbiljetter bokas/hämtas i Medborgarkontoret. 
”Kom ketchup så går vi”, ett knattefilmspaket för våra minsta 
biobesökare med bland annat ”Bu och Bä får besök” (35 min). 
Från ca 3 år.

Filmfrossa på höstlovet
Program kommer på www.gotene.se/bio

Barnkalas med 
Spöket Laban, Lilla 
Anna och alla dom 
andra
Lördag 18 november, 
klockan 10.00-12.00
Familjedag med Spöket 
Laban, Tummen, Lilla 
Anna och paret Sandbergs 
andra härliga figurer. 
Aktiviteter i hela 
Centrumhuset.

Klockan 11.00: 
Barnföreställningen ”Lilla 
Nollan och dom andra”, 
en lekfull räknelära om 
allas lika värde, efter 
Inger & Lasse Sandbergs 
bilderbok med samma 
namn. För barn från 3 
år. Biljetter 30 kronor 
(begränsat antal platser). 

Megafon ungdomsfestival: 
Datum meddelas inom kort.

Konsert: Sofie Livebrant, Henrik Cederblom, 
Sousou & Maher Cissoko. Söndag 12 november



September
Konstutställning: Chennet Juhlin – Grafik, bronser
Götene konstrum 4 september – 29 september
Chennet Juhlin har verkat i Skaraborg under mer än 40 år. 
Den konstintresserade publiken har mött honom i många olika 
utställningar både på hemmaplan och i övriga landet. Här visar 
han ett urval från sin stora grafiska produktion i kombination 
med skulpturer i brons.

Arrangör: Götene konstförening

Returrundan 9-10 september
En helg på Kinnekulle fylld av byggnadsvård, återbruk, 
antikviteter, konst och hantverk, dessutom med trevliga mat- 
och kaffeserveringar.
Skördemarknad vid Husaby hembygdsgård, lördag 9/9 klockan 
10.00-17.00 
Lokalproducerat och närodlat, kolbullar och hembakat. 
Musikunderhållning med Lidköpings dargspelsklubb.

Berättarstund på Berget: ”Torvtillverkningen 
Blacken”
Tisdag 12 september klockan 11.00, Götene Äldrecenter, 
mötesplatsen Berget.
Hans och Göran Kron berättar om Torv/Bränntorvsindustrin 
på Blacken. Publiken får gärna fylla på med sina minnen och 
frågor.

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO, SPF

Livesänd konsert: Trees and love –en hoppfull 
konsert för klimatet! 
Tisdag 12 september klockan 19.00, Biograf Göta Lejon.  
Biljetter 160 kronor.
En fantastisk konsert sänd live direkt från Göta Lejon i 
Stockholm med bland annat Helen Sjöholm, Peter Jöback, 
Malena Ernman, Babben Larsson och Anders Lundin. Vi-skogens 
ambassadörer ger allt för att samla in pengar. Målet är att 
kunna utbilda minst 50000 skolbarn i Afrika att ta upp kampen 
mot klimatförändringarna.

Med Trees & Love startas trädklubbar där barnen lär sig 
att plantera träd och grödor som skyddar mot torka, 
översvämningar och hunger. Skörden blir till skolluncher och 
livsavgörande kunskaper följer med hem till familjen
KONFERENCIER: Anders Lundin, Babben Larsson 
MEDVERKANDE: Helen Sjöholm, Peter Jöback, Malena Ernman, 
Solala, m fl 
SPELTID Cirka 2 tim inkl. paus

Medarrangörer: Biografföreningen Göta Lejon

Släktforskar-onsdag
Onsdag 20 september, klockan 19.00, Biblioteket.  
Fri entré 
Jan-Erik Björk berättar om bouppteckningar, som är ett 
spännande material för släktforskare. 

Medarrangörer: Götene släktforskarförening, Vuxenskolan 

Novelltävlingens vinnare utses!
Lördag 30 september, klockan 10.30, biblioteket, fri entré. 
Enkel fika: 20 kr
Vinnaren presenteras och får läsa sin novell högt. 
Prisutdelning och samtal om skrivande med författaren Maria 
Hede. 

Medarrangörer: Vuxenskolan 

Oktober
Författarbesök – Konstens vecka 
Måndag 2 oktober, klockan 19.00. Sessionssalen, 
Centrumhuset.  
Biljetter 60 kronor.
Författaren Anna Laestadius Larsson har skrivit en roman om 
konstnären Hilma af Klint (1862-1944).
Hilma af Klint målade som ingen annan gjort tidigare och hon 
var själv övertygad om att världen inte var redo för hennes 
tavlor. Hon gömde undan sin konst och först fyrtio år efter 
hennes död dök några av tavlorna upp på en utställning i Los 
Angeles och väckte stor uppmärksamhet. 
Anna Laestadius Larsson berättar, i ord och bild, om detta 
spännande konstnärskap. 

Medarrangörer: Götene Konstförening, NBV 

Berättarstund på Berget: ”Livet som 
auktionsutropare”
Tisdag 10 oktober klockan 11.00, Götene Äldrecenter, 
Mötesplatsen Berget.
Bertil Davidsson fortsätter att berätta om livet som 
auktionsutropare och nu kring Vättlösa. Publiken får gärna 
fylla på med sina minnen och frågor.

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO, SPF

Vem får årets Nobelpris i litteratur? 
I direktsändning från Börshuset tillkännages vem som blir årets 
pristagare. 
Torsdag 12 oktober (preliminärt), klockan 12.30, Biblioteket.

Konsert: Cleo-bandet med Jojje Wadenius 
Söndag 15 oktober, klockan 19.00, Liljestensskolan. Biljetter 
240 kronor
Georg ”Jojje” Wadenius legendariska band ”Cleo” med Per 
Lindvall, Lars Larry Danielsson och Jesper Nordenström! Det 
blir deras unika blandning av funk och melodisk fusion, med 
några stänk av jazz och blues, och andra stämningar som är 
svåra att kategorisera. Fyra av Skandinaviens bästa musiker 

i genren får här fritt utlopp för sina personliga uttryck. Ett 
tillfälle som ingen musikälskare får missa!
Medverkande: Georg ”Jojje” Wadenius, gitarr; Jesper 
Nordenström, keyboards; Lars ”Larry” Danielsson, bas; Per 
Lindvall, trummor.

Medarrangörer: Studiefrämjandet

Kulturcafé med vernissage: Marianne Abelsson – 
glas och grafik
Måndag 16 oktober, filmvisning klockan 18.00, konstsamtal kl 
19.00 med efterföljande fika och underhållning. Fri entré.
Marianne Abelsson är designer och arbetar med formgivning 
och konst i flera tekniker, bland annat textil och glas. Här får 
vi se hennes glas och grafik i en intressant kombination.
Utställningen pågår 16 oktober till 10 november.

Medarrangörer: Götene Konstförening, NBV 

Föredrag: Njut dig frisk
Tisdag den 17 oktober, klockan 19.00, biblioteket.
Fri entré 
Tommy Svensson ger en föreläsning om vitaminer, mineraler 
och kosttillskott. Vilken mat bör vi äta för att få i oss dessa 
ämnen på ett naturligt sätt? 

Medarrangörer: Matmöten Skaraborg

Föredrag: Oljeskifferverket 
Onsdag 18 oktober, klockan 19.00, Sessionssalen, 
Centrumhuset.  
Biljetter: 40 kronor
Erik Julihn är väl insatt i ämnet industrihistoria och denna 
kväll berättar han om oljeskifferverksamheten på Kinnekulle.  

Medarrangörer: Vuxenskolan, Götene släktforskarförening

November
Berättarstund på Berget: ”Hur är det att vara 
nyanländ?” 
Tisdag 7 november klockan 19.00, Götene Äldrecenter, 
Mötesplatsen Berget.
Ulla Knutssonn, integrationsstrateg på Götene kommun, 
berättar om vad integration innebär i Götene kommun och 
några exempel på hur en nyanländs vardag kan se ut. Publiken 
får gärna fylla på med frågor.

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO, SPF

www.gotene.se/kultur

Konsert: Sofie Livebrant
Söndag 12 november, klockan 16.00. Lundsbrunns bygdegård. 
Biljetter 150 kronor inklusive afternoon tea!
Sofie Livebrant återkommer till Lundsbrunns bygdegård, 
nu med sånger från nytt album: Secrets - om drömmar, 
hemligheter och gränser. Ett gränslöst album med Sofies 
unika värld, på svenska, franska, engelska med inslag av 
poesi, folk, jazz och världen. På konserten medverkar också 
Henrik Cederblom på gitarr samt Sousou och Maher Cissoko, 
mångfaldigt prisbelönad duo från Sverige/Senegal. Maher är 
Koraspelare ”sedan födsel”, och Sousou är en av få kvinnliga 
Koraspelare i världen. Dom turnerar flitigt och spelar på folk- 
jazz och världsmusikfestivaler över hela världen. 

Medarrangörer: Lundsbrunns samhällsförening, 
Studiefrämjandet

Kura Skymning under vecka 46
Årets tema är ”Öar i Norden” och Finlands 100-årsjubileum 
uppmärksammas särskilt i år. Vald högläsningsbok är Is av den 
finlands-svenska författaren Ulla-Lena Lundberg.
Måndag 13 november, klockan 19.00, biblioteket, fri entré. 
Håkan Brattgård läser några kapitel ur Ulla-Lena Lundbergs 
bok Is.
Under resten av veckan; tisdag-fredag, klockan 12.30; 
presenteras finska författarskap samt en stunds högläsning. 

Föredrag: Katas gård i Varnhem 
Onsdag 15 november, klockan 19.00, Sessionssalen, 
Centrumhuset. Biljetter: 40 kronor 
Maria Vretemark, arkeolog på Skaraborgs museum, berättar 
om utgrävningarna runt den gamla medeltida kyrkoplatsen i 
Varnhem, om nya fynd och om hur kristnandet i våra trakter 
kan flyttas tillbaka till 900-talet.  Efter flera års utgrävningar 
kunde en överbyggnad/museum invigas i år. 

Medarrangörer: Vuxenskolan, Götene släktforskarförening 

Konsert: Still no bagpipes
Lördag 18 november klockan 18.00, Liljestensskolan.  
Biljetter 100 kronor, fikaförsäljning i paus.
19 november 1992 gjorde No Bagpipes at All debut i Centrum-
huset i Götene. Nu, exakt 25 år senare, är de under namnet 
Still No Bagpipes tillbaka med sin blandning av engelsk, skotsk 
och irländsk folkmusik. Lugna ballader blandas med snabba 
låtar, sånger med det instrumentala, känt med okänt. Ni som 
hört dem förut vet vad ni har att vänta, ni andra har något att 
upptäcka. 

Medarrangörer: Studiefrämjandet 

Cleo-bandet med Jojje Wadenius 
Söndag 15 oktober


