
JULI
Sommarmusik på Falkängen:  
Bad hand boys 
Onsdag 2 juli, klockan 18.00, Falkängen i Hällekis

Kultur och nostalgi från rockens fornstora dagar. Bad 
hand boys gör en ”Retro-Comback” där spelningen 
på Falkängen är en av några få spelningar i sommar. 
Ursprungligen är medlemmarna från trakterna kring 
Österäng och Årnäs.

Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på. Fri entré.

Konsert: Paulsson och Djup 
Fredag 4 juli, klockan 19.00, Jönsegården Hangelösa (följ 
skyltning mot Antik och kuriosa)

Jimmy Paulsson och Anders Djup sjunger och spelar Elvis.

Fri entré, frivillig gåva till Hospice Gabriel. 
Servering i paus. 
Arrangör: Ingvar Svensson.

Sommarmusik på Falkängen: 
Katarina Sandell 
Lördag 5 juli, klockan 17.00, Falkängen i Hällekis

Katarina Sandell, jazz- och bluessångerska bosatt i 
London, men bördig från Kinnekulle, har tagit initiativet 
till detta gig på Falkängen. Hon gästar oss tillsammans 
med Lena Öberg på piano, Bernt Andersson på bas 
samt Robin Wernebratt på trummor. De lovar att bjuda 
på en härlig konsert med en mix av soul, jazz, blues och 
svenska sommarklassiker, framfört med både struktur och 
improvisation.

Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på. Fri entré.

Sommarmusik på Falkängen: 
Too late 
Onsdag 9 juli, klockan 18.00, Falkängen i Hällekis

Det sju man starka Värmlandsbandet levererar rock och 
blues från 60-talet och framåt. Det blir ett återseende från 
förra sommaren.

Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på. Fri entré.
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Musik på slott och herresäten: 
Staffan Hellstrand 
Torsdag 10 juli, klockan 19.00, Kollängens Tingshus

Staffan Hellstrand har med åren blivit en av våra säkraste 
och mest sevärda liveartister, speciellt när han spelar 
solo, med akustisk gitarr och piano. Med total inlevelse 
och fyndiga mellansnack trollbinder han publiken var han 
än kommer. Med fjorton soloalbum bakom sig har denna 
egensinniga svenska artist en bred repertoar att välja på. 
Med sånger som ”Bilder av dig”, ”Hela vägen hem”,  och 
inte minst ”Lilla Fågel Blå” har han för alltid en plats i den 
svenska pop- och rockhistorien.

Biljetter: Vuxen 220 kronor, ungdom 12-18 år 110 kronor, 
barn 0-12 år 10 kronor.

Sommarmusik på Falkängen: 
Staffan Berlin 
Onsdag 16 juli, klockan 18.00, Falkängen i Hällekis

Staffan brinner för den irländska musiken. Dessutom blir 
det lite Bellman, Ruben Nilsson och lite västgötskt. Féach 
leat!

Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på. Fri entré.

Konsert: Från Västkusten till Hällekis 
Lördag 19 juli, klockan 18.00, Hellekis Säteri 

En helkväll med en av Sveriges mest folkkära artister 
Stefan Ljungqvist och den nyinflyttade Kinnekullebon och 
musikalartisten Karolina Engelbrektsson på Hellekis Säteri. 
De sjunger allt från visor till musikal ackompanjerade av 
Lennart Palm. Kom och skratta, sjung med och njut av en 
härlig sommarkväll i slottsmiljö. 

Biljetter: 195 kronor.
Arrangör: Karolina Engelbrektsson.

Sommarmusik på Falkängen: 
Fria Tyglar 
Onsdag 23 juli, klockan 18.00, Falkängen i Hällekis
 
Bland Fria Tyglars favoriter i låtvalen finns Ola Magnell, 
Cornelis Vreeswijk, Olle Adolphson, Anders Wällhed, Evert 
Taube med fler. En trio saltstänkta herrar på besök från 
Bohuslän.

Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på. Fri entré. 

Musik på slott och herresäten: 
Goodbye Girls
Söndag 27 juli, klockan 19.00, Hjelmsäters Egendom, 
Magasinet

Riksspelmannen Lena Jonsson tillsammans med gräddan 
av Nordamerikas unga rootsmusiker i en euforisk mix av 
bluegrass, amerikansk old time, egna kompositioner och 
folkmusik från Kanada och Sverige. Be there!

Biljetter: Vuxen 220 kronor, ungdom 12-18 år 110 kronor, 
barn 0-12 år 10 kronor.

Sommarmusik på Falkängen: 
Karin Starck och Carl Flemsten 
Onsdag 30 juli, klockan 18.00, Falkängen i Hällekis

Lättsam jazz och sommarmusik av det svängigare slaget 
med makarna Karin Starck och Carl Flemsten. Karin är en 
välbekant röst för Göteneborna eftersom det är här hon 
har sina rötter och hit återkommer hon gärna.

Ta gärna egen stol eller filt att sitta på. Fri entré.

Sankta Helenas dag
Torsdag 31 juli

Sankta Helenas dag firas med pilgrimsvandring och 
invigning av utsmyckningar utförda av Smedjan Theresa 
och Sankte Helena-plantering vid Götene kyrka. För mer 
information besök www.sanktahelena.se

AUGUSTI
Konsert: Nu går vi till fabriken 
Lördag 9 augusti, klockan 19.00, Stenhyveln i Gössäter

En vismusikal om ett brukssamhälles uppgång och fall. 
Jonsered är skådeplatsen, men händelserna kunde lika 
gärna utspelats i våra trakter. Sångerskan Maria Pihl och 
trubaduren KG Malm får den brutala verklighetens detaljer 
och episoder att gnistra. Från det hårda livet där man klev 
upp fyra och sparade en halv årslön till en kostym. Där 
man ingick i ett kollektiv på gott och på ont. Sång Maria 
Pihl och KG Malm tillsammans med Anna Forster cello och 
Bosse Stenholm fiol. Text och musik Claes och Maria Pihl.

Vismusikalen spelas i Stenhyveln i Gössäter, en gång 
Kinnekulles största stenhuggeri. Musikalen inleds med en 
kortare guidning om verksamheten vid stenhuggeriet.

Biljetter: vuxen 100 kronor, ungdom 12-26 år 50 kronor, 
barn 0-12 år 10 kronor.
Medarrangörer: ABF, Anders Karlsson/Stenhyveln.

Musik på slott och herresäten: 
Olle Persson och Mälarkvartetten 
Lördag 16 augusti, klockan 19.00, Hellekis säteri, 
Smedjan

Svenska tonsättare samsas med Mozart i kvällens 
succéprogram ”Min längtan”. Olle Persson, baryton, 
ackompanjeras av violinisterna Kerstin Svensson och 
Karin Ohlsson, Åsa Stove Paulsson, viola och Åsa 
Forsberg-Lindgren, cello

Biljetter: Vuxen 220 kronor, ungdom 12-18 år 110 kronor, 
barn 0-12 år 10 kronor.

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 medryckande musik från 
utescenen vid dansbanan bakom Kaffestugan.

Alla tillställningar på Falkängen i Hällekis i sommarprogrammet 
är ett samarrangemang mellan Falkängens vandrarhem och 
konferens, Coop Hällekis och kulturen Götene kommun med stöd 
av Paroc.

Musik på slott och herresäten 
Att kunna erbjuda högklassiga artister i den lilla 
historiska miljön där artister och publik verkligen 
kommer varandra nära ger en speciell känsla för 
båda parter. Detta är en av orsakerna till varför 
Musik på Slott och Herresäten är populär hos både 
publik och artister. För mer information besök gärna  
www.musikpaslott.se

Musik på slott och herresäten 2014 är ett samarbete mellan 
kommunerna Götene, Lidköping och Skara samt ABF och Kultur 
väst.



KULTURPROGRAM
Sommaren 2014

Sommarmusik i kyrkorna
Götene pastorat arrangerar sommarkonserter 
i kyrkorna under hela sommaren. Se särskild 
programfolder på www.svenskakyrkan.se/gotene

KONST OCH AKTIVITETER,  
CENTRUMHUSET

Ung vårsalong
28 maj – 19 juni
TRYCK OM - kända och okända platser samt porträtt.
Elever från De la Gardiegymnasiets estetiska program, 
bild och formgivning visar egna verk. Grafiska tekniker 
som visas på utställningen är Silkscreen, Torrnålsgravyr, 
Linoleumsnitt och Collografi. 

Fisket och Fiskaren
23 juni – 18 juli 
Vandringsutställningen Fisket och Fiskaren vill ge 
en bild av hur fisket och fiskarens liv har förändrats 
sedan början av 1900-talet, här i de södra delarna av 
Vänern, med tonvikt på fiskelägena Spiken, Mövik vid 
Kinneviken, Åskär på Torsö och Forshem vid Kinnekulle. 
De yrkesverksamma och de pensionerade yrkesfiskarna 
i området har bidragit med sina unika kunskaper, sina 
erfarenheter och sina privata bilder.

Gåramålningar
28 juli – 22 augusti
Mariana Günder Pancisek visar sin svärfars, Iva 
Pancisek, målningar med motiv på kyrkor och hus från 
Götene kommun.

INFORMATION
Bibliotekets öppettider i sommar: 
16 juni - 15 augusti
För självbetjäning 
Vardagar: 8.00-12.00
Med bemanning
Måndag till torsdag: 12.00-18.00
Fredag: 12.00-17.00 
Lördag och söndag stängt

Sommarlån 9 juni - 22 augusti

Biljetter och information 
Medborgarkontoret, Götene kommun
Telefon: 0511-38 60 01
Öppettider:  
Måndag-fredag, klockan 8.00-17.00
Turistbyrån i Lidköping
Telefon: 0510-200 20

Biljetter kan köpas online på  
www.gotene.se/kultur 

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

Evenemangskalendern
Kulturlivet under sommaren är intensivt, hitta vad 
som händer i evenemangskalendern som finns 
på www.gotene.se, www.lackokinnekulle.se 
och www.kinnekulle.se

www.gotene.se

Ung vårsalong Fisket och Fiskaren

Dagar fyllda av musik, sång, färg, form och spännande 
aktiviteter och möten. Samtliga aktiviteter är gratis.

Tisdag 12 augusti
Slöjd- och skaparverkstad med slöjdklubben.
Klockan 10.00-12.00 och 14.00-16.00,
Götene församlingshem.

Måla med Birgitta Andersson.
Klockan 14.00-16.00, Götene församlingshem.

Grillkväll och sång. Vi bjuder på korv. 
Klockan 18.00-21.00, Götene församlingshem.

Onsdag 13 augusti
Agility med hundar, kom och prova på eller titta på.
Klockan 10.00-12.00, Götene församlingshem och 
klockan 14.00-16.00, på Götene äldrecenter

Sommarboken för dig mellan 8-12 år.
Klockan 14.00-16.00, Götene församlingshem.

Torsdag 14 augusti
Workshop graffiti med Dennis Mann.
Klockan 10.00-12.00, Götene församlingshem.

Bingo med fika för alla åldrar.
Klockan 14.00-16.00, Götene församlingshem.

Söndag 24 augusti
Skateparken firar ett år. 
Klockan 16.00-20.00

Samtliga aktiviteter är kostnadsfria.

För program och mer information se 
www.gotene.se/mangfald

Med reservation för eventuella förändringar i 
programmet.

Sommarboken på Götene bibliotek
Du som vill vara med i sommarboken får en egen  
sommarbokslåda med festivalarmband, klister- och 
bokmärke samt chansen att låna böcker för läsning till 
sommarlån. Sommarboken är för barn i åldrarna 8-12 år.

Vi träffas, fikar och pratar om böcker på biblioteket varje 
onsdag klockan 14.00-15.00, start 18 juni.
Ingen anmälan, kom när du vill och kan!


