
MUSIK PÅ SLOTT OCH HERRESÄTEN
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. Detta är en av orsakerna till varför Musik 
på slott och herresäten är så populärt.

Biljetter: vuxen 220 kronor, ungdom 12-18 år 110 kronor.  
Obs! Familjeföreställningen vuxen 90 kronor, barn och ungdomar 
upp till 18 år 10 kronor.

Duo VoCo
Måndag 6 juli klockan 19.00 Mariedals Slott
Följ med Duo VoCo på en resa genom ett gränslöst 
musiklandskap i föreställningen Music for a while. Med öppna 
öron och en stor dos improvisation framför jazzbasisten Mattias 
Hjort, med rötter i Lidköping, och sopranen Mia Hjort egna 
tolkningar av bland andra Ellington, Gershwin, Purcell, Mando 
Diao och svensk folkmusik.

Kaja
Torsdag 23 juli klockan 19.00 Magasinet Hjelmsäters Egendom 
Världsmusikgruppen Kaja står för något alldeles eget. Livet 
Nord, violin och viola, Camilla Åström, dragspel och piano 
samt Daniel Wejdin på kontrabas, bottnar i klezmerskalor och 
balkansväng, men gör gärna utflykter till filmisk konstmusik, 
tango, jazz och improvisation. Nu intar de Kinnekulle med 
gästspelet Tre trappor upp.

Sarah Riedel
Lördag 15 augusti klockan 16.00 Kollängens Tingshus
Med familjeföreställningssuccén Jazz på Pippis vis avslutar 
Sarah Riedel årets konsertserie. Tillsammans med några av 
landets främsta jazzmusiker framför hon sin pappa Georg 
Riedels välkända melodier från Astrid Lindgrens berättelser om 
Pippi, Emil, Karlsson och alla de andra. Kom och lyssna, lek och 
sjung med!

Musik på Slott och Herresäten 2015 är ett samarbete mellan 
kommunerna Götene, Lidköping och Skara samt ABF och Kultur 
i Väst.

SOMMARMUSIK PÅ FALKÄNGEN
Nu är det åter dags för sköna musikstunder på 
Falkängen i Hällekis. Varje onsdagskväll i juli 
klockan 18.00 bjuds det på musik från utescenen vid 
dansbanan bakom 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.

Karolina Engelbrektsson
Onsdag 1 juli
Musikalartisten Karolina Engelbrektsson bjuder på sånger från 
Andra långgatan i Göteborg till Broadway. Det blir en härlig 
blandning av soul, jazz, hennes egna svenska favoriter och så 
självklart musikal. För kvällen ackompanjerad av artisten och 
sångpedagogen Nina Kejnell. 

Halvfranska Hottkvintetten 
Onsdag 8 juli 
Halvfranska Hottkvintetten från Falköping bildades redan 1992 
och namnet Halvfranska Hottkvintetten har sin speciella historia. 
Perra Ljungberg och Nisse Kinnvall, som startade bandet, gjorde 
en skämtsam översättning av den franska låten ”Dominique”. 
Den översatta texten blev en blandning av franska och 
västgötska och döptes till ”Dumme Nicke”. Framför allt är bandet 
ett showband som fortfarande förgyller allehanda tillställningar 
med både egna showlåtar och dansant 60- och 70-talsmusik.

Bergman och Sand
Onsdag 15 juli 
Jonny Bergman och Roger Sand från Tidaholm bjuder på lite 
Beatles och en hel del Gasoline. Vem älskar inte deras hits med 
bland annat ”Hva gør vi nu, lille du” och ”This is my life”.

Älvestam/Östling band 
Onsdag 22 juli  
Duon är ”allätare” när det gäller musik, men har sina musikaliska 
rötter i 60-talet som färgar av sig i lite rockigare och bluesigare 
tongångar på repertoaren. Hög igenkänningsfaktor utlovas. 
Musiken är ofta förknippad med minnen och olika upplevelser 
kopplade till olika skeden i livet och det delar de med sig av 
mellan låtarna och det kan även smyga sig in en och annan 
historia från Göteborg.

The Orange Cirkus
Onsdag 31 juli
Ett långväga besök avslutar sommarmusik på Falkängen! The 
Orange Circus Band är ett amerikanskt/engelskt band, med 
inriktning på country och Americana-musik, som har förälskat sig 
i den svenska sommaren. Alla bjuds in att stampa takten!

Sommarmusik på Falkängen är ett samarrangemang mellan 
Falkängens vandrarhem och konferens, hantverkarna på 
Falkängen, Coop Hällekis och Götene kommun, med stöd av 
Paroc.

MUSIK PÅ SJÖUTSIKTEN 
KINNEKULLE

Under sommarsäsongen har Sjöutsikten Kinnekulle 
musikevenemang sista söndagen i månaden 
klockan 16.00. 

Fri entré, men ett litet bidrag tas gärna emot.

Viktor och Jesper 
Söndag 28 juni 
Jönköpingsduon Viktor och Jesper som gjorde en så 
uppskattad spelning förra sommaren kommer i år också. Att 
höra dem framföra sina sånger och visor är magiskt! 

Robin Toller Hovler 
Söndagen den 26 juli
Under högsommaren får vi tillfälle att lyssna till Robin Toller 
Hovler med grupp som underhåller med härlig akustisk musik 
på svenska.

Maria Svensson och Lena Öberg 
Söndag 30 augusti 
Sångerskan Maria Svensson och pianisten Lena Öberg 
underhåller med stämningsfull sång och musik i samband med 
Höstmys på Sjöutsikten. 

SOMMARMUSIK I KYRKORNA
Under sommaren fylls kyrkorna i Götene pastorat med 
skönt klingande musik. Församlingarna arrangerar 
ett stort antal sommarkonserter i kyrkorna under hela 
sommaren. Se särskild programfolder och på 

www.svenskakyrkan.se/gotene

KONSTRUMMET I CENTRUMHUSET
Legenden Sankta Helena
Onsdag 17 juni, klockan 12.00 
Upplev den spännande berättelsen om Götenes helgon! 
Sankta Helena, eller Elin som hon också kallas, Västergötlands 
och Skara stifts skyddshelgon under medeltiden. Människan 
Helena förblir en gåta, men hon levde troligen i början av 
1100-talet. Legenden om Elin skrevs ned av Skarabiskopen 
Brynolf Algotson på 1280-talet. Enligt legenden var Helena en 
rik änka som hjälpte fattiga, var med och bekostade byggandet 
av kyrkan i Skövde och dödades på väg till Götene efter att ha 
blivit indragen i en släktfejd. 

Fotoutställning
Götene fotoklubb ställer ut 17 augusti- 4 september.

Elviskonsert på Jönsegården
Fredag 3 juli klockan 19.00 Jönsegården Hangelösa (följ 
skyltning mot Antik och kuriosa)
Paulsson och Djup sjunger och spelar musik av Elvis Presley 
på Jönsegården i Hangelösa. Fri entré, frivillig gåva till Hospice 
Gabriel. Servering i pausen. Arrangör Ingvar Svensson.

KOLLÄNGENS TINGSHUS 
Utställning med Konstnärsföreningen Lidan
Utställning 4 juni - 24 juni 
Öppettider: 
onsdagar klockan 16.00-19.00 
lördagar och söndagar 13.00-16.00

Sång och musik med  
Ingela och Ingmar Bäckström 
24 juni klockan 18.30

Konstutställningen Mellan oss
Utställning 8 augusti-21 augusti 
Vernissage den 8 augusti klockan 16.00-19.00 
Öppettider: söndagar 13.00-16.00, onsdagar klockan 16.00-
19.00, fredagen den 21 augusti 16.00-19.00.
En skildring av känslor och stämningar mellan oss människor. 
Weronica Dahlén, oljemåleri och Ewa Sasioglu, silverkonst.

Konsert med Sarah Riedel 
15 augusti kl 16.00, se Musik på slott och herresäten.



www.gotene.se/kultur

BILJETTER
Biljetter till evenemangen kan 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 och www.gotene.se/bio

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

Barn- och ungdomspriser (ej bio)
Barn under 12 år har gratis entré i målsmans sällskap. 
Ungdomar upp till 18 år har rabatterat biljettpris. Rabatten gäller 
inte familjeföreställningar eller om annat anges i programmet.

Mer information
Medborgarkontoret svarar på frågor om kulturprogrammet. 
Uppdaterad information om evenemangen finns på  
www.gotene.se/kultur 

Ett samlat kulturutbud finns i evenemangsguiden på:  
www.lackokinnekulle.se

Med reservation för eventuella förändringar i programmet.

KALENDARIUM
Utställning: Legenden Sankta Helena
17 juni klockan 12.00 - 16 augusti, konstrummet i Centrumhuset

Musik: Ingela och Ingmar Bäckström 
24 juni klockan 18.30, Kollängens Tingshus

Sommarbio: Terminator
25 juni klockan 20.00 och 28 juni klockan 19.00, Bio Göta Lejon

Musik: Viktor och Jesper 
28 juni klockan 16.00, Sjöutsikten Kinnekulle 

Musik: Karolina Engelbrektsson
1 juli, klockan 18.00, Falkängen 

Sommarbio: Minioner
1 juli klockan 18.00 och 5 juli klockan 18.00, Bio Göta Lejon

Sommarbio: Jurassic World
1 juli klockan 20.30 och 5 juli klockan 19.00, Bio Göta Lejon

Musik: Elviskonsert på Jönsegården
3 juli klockan 19.00, Jönsegården Hangelösa (följ skyltning mot 
Antik och kuriosa)

Musik: Duo VoCo
6 juli klockan 19.00, Mariedals Slott

Musik: Halvfranska Hottkvintetten 
8 juli, klockan 18.00, Falkängen

Sommarbio: Prästen i paradiset
5 juli klockan 20.30 och 8 juli klockan 20.00, Bio Göta Lejon

Musik: Bergman och Sand
15 juli klockan 18.00, Falkängen 

Musik: Älvestam/Östling band 
22 juli klockan 18.00, Falkängen

Musik: Robin Toller Hovler 
26 juli klockan 16.00, Sjöutsikten Kinnekulle 

Musik: The Orange Cirkus
31 juli klockan 18.00, Falkängen 

Musik: Kaja
23 juli klockan 19.00, Magasinet Hjelmsäters Egendom 

Sommarbio: Mission Impossible
2 augusti klockan 19.00 och 5 augusti klockan 20.00,  
Bio Göta Lejon 

Konst: Vernissage Weronica Dahlén, Oljemåleri och 
Ewa Sasioglu, Silverkonst 
8 augusti klockan 16.00-19.00, Kollängens Tingshus

Sommarbio: Paper Towns
9 augusti och 12 augusti klockan 18.00, Bio Göta Lejon

Sommarbio: Fantastic Four
9 och 12 augusti klockan 20.30, Bio Göta Lejon

Musik: Sarah Riedel
15 augusti klockan 16.00, Kollängens Tingshus 

Fotoutställning: Götene fotoklubb
17 augusti- 4 september, konstrummet i Centrumhuset

Musik: Maria Svensson och Lena Öberg 
30 augusti, klockan 16.00, Sjöutsikten Kinnekulle 

25 juni klockan 20.00 - 3D 
28 juni klockan 19.00
När ledaren för mänsklighetens 
motståndsrörelse, John Connor, skickar 
Kyle Reese bakåt i tiden till 1984, för 
att skydda Sarah Connor och säkra 
framtiden, leder en rad oförutsedda 
händelser till förändringar i tidslinjen. 

Terminator Genisys

SOMMARBIO

1 juli klockan 18.00 - 3D 
5 juli klockan 18.00
Historien om Minionerna börjar redan 
vid tidernas begynnelse. Ständigt på 
jakt efter en ny herre att tjäna, söker de 
efter de mest frånstötande mästarna 
genom världshistorien. Gång på gång 
misslyckas de med att behålla sina 
ledare, från T-rex till Napoleon. 

Minioner 

1 juli klockan 20.30 - 3D 
5 juli klockan 19.00
Det fjärde äventyret i den fantastiska 
filmserien, baserad på Michael 
Crichtons böcker. Colin Trevorrow 
står för regin och Steven Spielberg är 
exekutiv producent. 

Jurassic World 

5 juli klockan 20.30 
8 juli klockan 20.00
Kyrkan är vackert smyckad, gästerna 
samlade och förväntansfulla, brudparet 
står redo i sitt livs ögonblick. Kort sagt, 
allt är perfekt. Förutom en sak – var 
är prästen? Jo, den svenska prästen 
på Phuket är på väg. Men han är rejält 
försenad och han har problem. 

Prästen i paradiset 

9 augusti klockan 18.00 
12 augusti klockan 18.00
Paper Towns är baserad på succéboken 
av hyllade författaren John Green (”Förr 
eller senare exploderar jag”). Vi får följa 
tonårskillen Quentin och hans gåtfulla 
granntjej Margo som älskar mysterier så 
mycket att hon till slut blir ett…

Paper Towns

Kulturprogram
sommar 2015

2 augusti klockan 19.00 
5 augusti klockan 20.00
Ethan och hans team står inför sitt 
svåraste uppdrag hittills; att förgöra 
Syndikatet, en internationell och mycket 
rutinerad kriminell organisation, vars 
mål är att förgöra IMF. Tom Cruise 
återvänder i rollen som agent Ethan 
Hunt i den femte filmen i succéserien.

Mission Impossible 

2 juli klockan 18.30
En av de mest populära opera-
föreställningarna i världen. Denna 
produktion innefattar en fullskalig 
kamp mellan könen, som utkämpas 
på den spanska tjurfäktningsarenan. 
Inspelad från English National Opera. 
Introduktion av Björn Sjöstedt. 
Pris: 200 kronor. 

Carmen - opera på vita duken

Ta en paus från solen och värmen eller mys ner dig 
i biofåtöljerna under en regnig dag och njut av en 
riktigt bra film. 
Biljetter 70-95 kronor. Läs mer om filmerna och boka biljetter på 
www.gotene.se/bio eller på medborgarkontoret.  

9 augusti klockan 20.30 - 3D 
12 augusti klockan 20.30
Historien tar här sin början när fyra 
unga outsiders råkar ut för en olycka 
som leder till att deras kroppar drastiskt 
förändras. Teamet måste nu samarbeta 
och lära sig använda sina nyvunna 
förmågor för att tillsammans försöka 
rädda mänskligheten.

Fantastic Four 


