
Sommaröppet i Råbäcks hamn
Öppet varje dag under perioden 1 juli-6 augusti mellan 
klockan 12.00 – 18.00.
Visningar av stenhuggeriet utan förbokning flera gånger 
dagligen. Pris per person 30 kronor (Barn under 12 år gratis, 
grupper enligt överenskommelse)

Musik på slott och herresäten 
erbjuder högklassiga artister i en historisk miljö. Konserterna 
ges i ett intimt format där man verkligen kommer varandra 
nära, vilket ger en speciell känsla för både artister och publik. 

Musik på Slott och Herresäten 2017 är ett samarbete mellan 
kommunerna Götene, Lidköping och Skara samt ABF.

Sommarmusik på Falkängen 
bjuder på sköna musikstunder varje onsdagskväll i juli kl 
18.00, vid Kaffestugan. Det blir som vanligt en blandning av 
olika stilar och inriktningar, men allt under samma signum – 
gemytlig och trivsam atmosfär både på scen och hos publik!
Fri entré. Ta gärna egen stol eller filt att sitta på i gröngräset. 

Sommarmusik på Falkängen är ett samarrangemang mellan 
Falkängens vandrarhem och konferens, Coop Hällekis och 
kulturen Götene kommun. 

Sommar på Solbacken 
bjuder på en timmes musik under enkla, trivsamma former, fri 
entré. Ta gärna egen stol eller filt att sitta på i gröngräset. 

Sommar på Solbacken är ett samarbete mellan ABF, 
Studiefrämjandet och Vuxenskolan, med stöd av 
Götenebostäder och Jättadalens fastighets AB.

www.gotene.se/kultur

Info

Kulturprogram

Sommar 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. 
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Breabach
Hjelmsäter 1 augusti

Nattguidning Flyhovs hällristningar
17 och 24 augusti

Sommaröppet 
på biblioteket
Under tiden: 1 juni – 31 augusti
08.00-10.00 Självbetjäning 
varje morgon.
Måndag – torsdag: 10.00 – 18.00
Fredag: 10.00 – 17.00
Lördag: stängt
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Eva och Roy 26 juli

Sommarlovsaktiviteter 
Kreativt skrivande-workshop
för unga 9-13 år Tycker du om att skriva? Kanske vill 
du bli författare och skriva egna böcker? Kom på 
skrivarworkshop! Det blir roliga skrivövningar och tips på 
hur du hittar inspiration. Workshopen sker i samarbete 
med Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden och 
Sparbanksstiftelsen Skaraborg. 

Tisdag 4 juli klockan: 10.00–12.30 Plats: Kinnekullesalen i 
Centrumhuset, Götene Max 8 deltagare Ålder: 9-13 år 

Ledare: Charlotte Wikhall, författare Anmälan till: Camilla 
Boring, Studiefrämjandet sms/telefon: 072 366 27 13 
eller e-post: camilla.boring@studieframjandet.se Sista 
anmälningsdatum är 15 juni! Begränsat antal platser. Först till 
kvarn gäller.

Sommarboken 2017
Är du från 8 år och uppåt och gillar att läsa, boktipsa, fika och 
träffa kompisar? Kom då till våra träffpunkter i sommar mellan 
klockan 14.00–16.00 varje torsdag under veckorna 29- 32. 
Uppstart på Solbacken i Götene torsdag 20 juli klockan 
14.00–16.00. Därefter är Biblioteket på följande platser: 
torsdag 27 juli på Hällekis Camping och torsdag 3 augusti 
på Källby badplats och avslutningsvis torsdag 10 augusti på 
Solbacken i Götene. 

Virtuell verklighet i Lundsbrunns bygdegård
Är du intresserad av att pröva att skapa din virtuella 
verklighet? Aktiva ungdomar ger dig möjlighet att pröva olika 
virtuella världar och testa hur det är att ”leva” där. Låter det 
spännande? 
Kom då till Lundsbrunns bygdegård någon av dessa dagar: 
onsdagen den 28 juni, fredagen den 30 juni eller onsdagen 
den 12 juli. Verksamheten är öppen mellan kl.10:00-15:00 
Frågor kontakta: Mikael tel. 073-81 39137 eller Lundsbrunns 
bygdegård tel. 0511-575 27 Sommarlovsentreprenörer säljer 
fika dessa dagar. 

Arrangörer: Film Lundsbrunn/Esport Lundsbrunn/ 
Lundsbrunns Samhällsförening

Cirkusskola 
Prova på akrobatik, jonglering och gå på linatillsammans med 
Jecko & Jessie.Tre grupper under vecka 33, från måndag till
torsdag, med uppvisning på fredagen.14-18 augusti i 
Västerby idrottshall.Tid: 10.00–11.00, 13.00–14.00 eller 
15.00–16.00 Ålder: 6-12 år. Anmälan görs på kommunens 
hemsida: www.gotene.se/cirkusskola 
Vid frågor, kontakta: Ann-Sofie Andersson 0511-38 60 50 

Götene kommun och föreningar i kommunen ordnar ett 
stort utbud av sommarlovsaktiviteter. Samtliga aktiviteter 
presenteras i ett separat program och på kommunens 
hemsida, www.gotene.se/ungdom

Merit Hemmingson
Kollängens tingshus 9 juli

Lasse i berget Sigrid Storråda



Juni
Sommarsalongen i Götene konstrum
12 juni – 14 augusti  

Vernissage måndag 12 juni klockan 18.00-20.00

Tina Frausin – textil

Fredrik Lundberg – silver- och guldsmide

Lars-Eric Stigson – grafik

Lisbeth Eklind – måleri

Peter Skallström- måleri, skulptur

Lokala konstnärer ställer ut i Götene konstrum i vad vi hoppas 
ska bli en återkommande Sommarsalong. 

Konsert och vernissage på Kollängens Tingshus
Söndag 18 juni Klockan 17.00.
Barbro Hörberg-föreställningen ”Vaggvisor för vakna”

En personlig 70-talspatinerad föreställning där vissångerskan 
Hanna Sundblad sjunger Barbro Hörbergs odödliga visor. 
Musiker: Björn Millton & Mikael Dalemo.
Entré 100 kronor. 

Klockan 18.30: Vernissage med Africa Coll – Fjärilar … 

Utställningen pågår 18 juni-9 juli
Arrangör Familjen Lokrantz-Stigson, NBV 

Sommar på Solbacken: ”Sakta stiger solen” 
Onsdag 28 juni, klockan 18.00, fri entré.

Amanda Karlsson sjunger tillsammans med sitt band med 
Rasmus Malmborg, trummor, Jonatan Linberg, piano, Erik 
Andersson, gitarr/bas, Gustav Dalemo, saxofon. 
Ett band med unga musiker som kommer att bjuda på glad 
och blandad sommarmusik med svenska texter. 

Juli
Sommarmusik på Falkängen
Onsdag 5 juli klockan 18.00, fri entré. Björn & Bennys låtskatt 
med Elin Axelsson och Jenny Aaby Ericsson.

Musikafton på Jönsegården
Lördag 8 juli klockan 19.00 
Jönsegården Hangelösa (följ skyltning Antik och kuriosa)
Maria Sitte och Lena Öberg samt  Jimmy Paulsson och 
Andreas Djup. 

Fri entré, frivillig gåva till Hospice Gabriel. Servering i paus. 
Medtag stol.

Arrangör Ingvar Svensson.

Guidning av Lasses Grotta 
Torsdag 6 juli klockan 17.00.
Samling vid Husaby hembygdsgård med fika och inledande 
guidning, därefter besök vid grottan. Kostnad 50 kr.
Arr: Husaby hembygdsförening

Musik på Slott och herresäten
Merit Hemmingson
Kollängens tingshus, söndag 9 juli, klockan 19.00
Biljetter 240 kronor, ungdom 100 kronor.

Sveriges Hammond-drottning Merit Hemmingson förenar i sin 
musik det storslagna och det lättsamma på ett rakt och enkelt 
sätt. Genom att tolka befintlig folkmusik på ett så oprövat 
instrument som hammondorgeln väckte Merit Hemmingson 
liv i vårt kulturarv. Under 70-talet spelades hennes version 
av Jämtländsk brudmarsch på radio var och varannan dag 
och guldskivorna radade upp sig. Nyss invald i Swedish music 
hall of fame firar hon 50 år som skivartist och är lika aktuell 
som tidigare. Till Kollängen kommer Merit i sällskap med Ola 
Hultgren, trummor.

Sommarmusik på Falkängen
Onsdag 12 juli klockan 18.00, fri entré
Anders Ramberg och Gunnar Törngren från Visans vänner 
Skaraborg framför ett program i visans tecken.

Onsdag 19 juli klockan 18.00, fri entré
Dun Angeus, irländsk folkmusik med återvändande duon Peter 
Andersson, banjo och sång, och Martin Rahmberg, gitarr och 
sång. 

Onsdag 26 juli klockan 18.00, fri entré
Eva & Roy, Eva Ekhagen och Roy Sällström, spelar och sjunger 
visor, viscountry och schlagers.

Augusti
Musik på Slott och herresäten: Breabach
Hjelmsäters egendom, tisdag 1 augusti, klockan 19.00
Biljetter 240 kronor, ungdom 100 kronor.

Breabach är en av världens mest dynamiska och spännande 
folkmusikgrupper. I sommar kommer den skotska kvintetten 
till Sverige för första gången. Kritikernas lovord haglar: 
ovanligt och vackert – något att verkligen unna sig. Musiken 
är polerad, men passionerad. De fem skotska musikerna, som 
även sjunger och dansar, lyckas kombinera eldig intensitet 
med utomordentlig finess.

Calum MacCrimmon – säckpipa, whistles, bouzouki, sång

Ewan Robertson – gitarr, sång

James Mackenzie – säckpipa, flöjt, whistles

Megan Henderson – fiol, sång, step dance

James Lindsay – kontrabas

Guidning av Lasses Grotta 
Torsdag 3 och 10 augusti klockan 17.00.
Samling vid Husaby hembygdsgård med fika och inledande 
guidning, därefter besök vid grottan. Kostnad 50 kr.

Arrangör: Husaby hembygdsförening

Sommar på Solbacken: N`Joy 
Onsdag 16 augusti klockan 18.00, fri entré
Medryckande och välbekanta låtar med Kent Kindberg och 
Anders Oscarsson i N´Joy.

Nattguidning Flyhovs hällristningar
Torsdag 17 och 24 augusti. Samling vid parkeringen klockan 
22.00. Biljetter 50 kronor, förbokning krävs.

Upplev Flyhovs hällristningar tillsammans med Peter Jankavs, 
fil. Lic. i arkeologi och tidigare chef på Falbygdens museum.
En visning av hällristningarna i ficklampans sken är en 
upplevelse utöver det vanliga. På natten och i släpljusets sken 
stiger ristningarna ur stenen, tydligare och mer detaljerat 
än på dagen. I den förtätade stämning som uppstår vid dessa 
visningar berättar Peter Jankavs om de tre tusen år gamla 
bilderna, om de människor som ristat bilderna, och deras 
värld. Klä dig varmt och oömt inför ett nattligt äventyr vid 
hällarna, och tag gärna med en ficklampa för att göra egna 
utforskningar i mörkret.
I samarbete med Husaby hembyggdsförening.

Utomhusbio
Fredag 18 augusti klockan 21.00 på gräsmattan vid 
församlingshemmet i Götene. 

Den stora vänliga jätten - SVJ är den spännande berättelsen 
om en ung flicka från London och den mystiske Jätten som 
trots sitt skrämmande utseende visar sig vara en vänlig själ 
som introducerar henne för de underverk och faror som lurar i 
Jättarnas land. Fantasy/Äventyr från 7 år 
Ta med något att sitta på! Gratis 

www.gotene.se/kultur

Från Blues till Taube -en musikalisk odyssé 
Mariedals slott lördagen 19 augusti, klockan 15.00 samt 19.00. 
Biljetter 275 kronor. 
Med Charlie McCoy (Nashville USA), Grammisvinnande 
multimusiker som är en profil i Nashville, främst genom sin 
skicklighet på munspel. Han har spelat med stora artister som 
Elvis Presley, Bob Dylan, Simon & Garfunkel och Johnny Cash 
både på skivinspelningar och på konserter. Tillsammans med 
Werner Weber (Tyskland), Ulla Ricklander, Sofi T Virgin och 
kompbandet The Legal Twisters bjuder de på en musikalisk 
odyssé från Blues till Taube.  

Arrangör Christer Fallenius.

Fotoutställning 
Götene fotoklubb ställer ut ett urval av sina samlade bilder.
Måndag 21 augusti till fredag 1 september

Multimediautställning  #MEMORYLANE
Kollängens Tingshus 25-27 augusti. Foto Thomas Örn Karlsson 
Musik Anders RaneKonst Angle & Dawn. En utställning med ett 
nytänkande kring vad ett natur- och landskapsscenario kan 
vara. Den svävande konsten i olika naturmiljöer tillsammans 
med den specialkomponerade musiken får de fotografiska 
konstverken att trigga fantasin, och får dig kanske att se 
naturen med andra ögon.

I samarbete med familjen Lokrantz-Stigson

Sommarlovsaktiviteter
Aktiviteter och guidningar i Husaby
Måndag till fredag under perioden 10-28 juli kommer det 
att vara aktiveter och guidningar vid Lasses grotta och i 
Biskopsborgen. Måla din egen riddarsköld, skattjakter och 
tipspromenader med mera för stora och små.

Vikingaklubb vid Blombergshamn 
Prova att vara viking för en dag. Vi kommer att slöjda, lära oss 
sjövett, ta en tur med vikingaskeppet Sigrid Storråda och äta 
mat från grillen. Måndag 19 juni och tisdag 20 juni är för dig
som går på mellanstadiet och onsdag 21 juni är för dig på 
högstadiet. Mellan klockan 11.00–15.00. Kläder efter väder.
Anmälan senast 14 juni till: anne-christine.alnemar@sv.se eller 
tel. 0511-594 90

Lär dig göra film under en dag från 10 år och uppåt.

måndag 26 juni klockan 10.00–16.00 i Centrumhuset Götene 
eller tisdag 27 juni klockan 10.00–16.00 i Lundsbrunns 
bygdegård. Idé-manus- teknik -intensiv filmning- redigering –
musikläggning. Avslutning med popcorn och den färdiga filmen. 
Gratis fika och lunch. 
Ledare: Per och Anders Nyman Dupp Film. www.dupp.se 
Anmälan till: Conny Larsson Studiefrämjandet tfn 0510-779046 
eller E-post: conny.larsson@studieframjandet.se 
Begränsat antal platser, sista anmälningsdag 15 juni. 
Arrangör: Studiefrämjandet i samarbete med Fritid/Ungdom 
Götene Kommun.
Sommarlovsaktiviteter fortsätter på andra sidan bladet.

Dun Angeus, 
Falkängen19 juli

Charlie McCoy från blues till Taube 
Mariedals slott 19 augusti

Elin Axelsson och Jenny Aaby Ericsson.
Falkängen 5 juli

Stora-vänliga-jätten


