
Sommar i Husaby! 
Här händer det mycket i Husaby i juli. 
I Biskopsborgen kan barnen måla sin 
egen riddarsköld, leka lekar från förr 
och upptäcka den spännande borgen. 
Vid Lasses grotta tar sommarvärdar 
emot och berättar mer om Lasse i 
berget – en man som bodde med sin 
fru i en grotta i berget i 30 år, och 
här kan du gå på skattjakt. 

Få en guidad tur i Husaby kyrka, låt 
barnen leta efter kyrkmöss längs 
Kungsstigen – en kortare vandringsled i Husaby som tar dig 
med till källan, borgen och de mysiga miljöerna i Husaby.

Lyssna på sommarmusik i kyrkan, ta en fika vid 
Hembygdsgården och strosa omkring i den fina miljön kring 
tusenårsaltaret nedanför kyrkan – i Husaby kan du stanna 
länge! Gratis entré till alla evenemang.

9-29 juli
 
Måndag-fredag, sommarvärdar tar emot i Lasses grotta och 
Biskopsborgen. Aktiviteter för stora och små,  
klockan 10.00-16.00
 
Måndag-fredag, Vägkyrka – öppen sommarkyrka - med 
sommarguider klockan 10.00-18.00. 
 
Kaffeservering i hembygdsgården, dagligen  
klockan 12.00-18.00 (2 juli-12 augusti). Broderade bonader 
är årets utställning i gamla skolsalen.

18 juli, allsångskväll med hembygdsföreningen 
klockan 19.00
 
25 juli, tornvandring med en guide, klockan 18.00.

Sommaröppet  
i Råbäcks hamn
Öppet varje dag under perioden 29 juni-28 juli.
Visningar av stenhuggeriet utan förbokning flera gånger 
dagligen.
Pris per person 30 kronor (Barn under 12 år gratis, grupper 
enligt överenskommelse).
Glass och kaffe finns till försäljning.

Sommarlovsaktiviteter
Cirkusskola, Sommarboken, gratis-bio, filmskapande, 
tecknarskola och mycket mer blir det när Götene 
kommun tillsammans med föreningar i kommunen ordnar 
sommarlovsaktiviteter. Aktiviteterna presenteras i ett separat 
program och på kommunens hemsida,  
www.gotene.se/ungdom.

Musik på  
Utsiktens kaffestuga
Söndagar i juli klockan 15.00 bjuds det på 
musikunderhållning vid Utsiktens kaffestuga.
1 juli
En härlig trubadurtrio med Linnea Johansson och kusinerna 
Evelina och Gustaf Winther. Musik och sång från blandade 
genrer och tidsåldrar.
8 juli
Jasmine och Filippa Johansson som knep varsin förstaplats i 
Song Contest Viva Italia kommer och sjunger.
15 juli
Singer-songwritern Robin Toller Hovler underhåller med egna 
vackra och tänkvärda låtar på svenska.
22 juli
Every Picture Tells A Story –en musikalisk resa genom Rod 
Stewarts liv som person och artist, med Carola Lindblom, 
Anders Mossberg och Janischie Börjesson.
29 juli
Sång och strängaspel

Sten- och mineralmässa
4-5 augusti på Falkängen
En av Nordens största mineralmässor, anordnas av Skaraborgs 
Geologiska Sällskap.

Sommartider  
på biblioteket
4 juni–31 augusti:
Måndag–torsdag: 10.00–18.00
Fredag: 10.00–17.00
Öppet med självbetjäning, vardagar 08.00-10.00
Lördag: stängt
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Sommarmusik i kyrkorna
Under sommaren fylls kyrkorna i Götene pastorat med skönt 
klingande musik.

JUNI
Lördag 16 juni klockan 19.00 Österplana
Hällekis musikkår, dirigent Lena Öberg
Söndag 17 juni klockan 19.00 Kinne-Vedum
”Sång- och dragspelsglädje” Else-Britt Broberg, Jens Johansson
och Bror Gustafsson, dragspel, sång och piano
Fredag 22 juni klockan 21.00 Forshem
”4 x Johansson” Lili-Ann, Arne, David och Margareta
Lördag 23 juni klockan 19.00 Götene
Lars-Olof Ejstes, fiol och Jonathan Grönlund, harpa
Söndag 24 juni klockan 20.00 Kinne-Kleva
Kristina Lenhult med vänner
Tisdag 26 juni klockan 18.00 Forshem
”Både himmel och hav” Maria Sitte, sång och Lena Öberg, piano
Onsdag 27 juni klockan 18.00 Forshem
Magpies vokalensemble
Lördag 30 juni klockan 18.00 Forshems altan
Allsångskväll tillsammans med Ekumeniska kören

JULI
Söndag 1 juli klockan 18.00 Forshem
”Sommarljusa toner” Hugo Ljungkvist, sång och gitarr
Söndag 1 juli klockan 20.00 Ova
Malin Kjellgren, harpa
Torsdag 5 juli klockan 20.00 Skälvum
”Från Medeltid till Nutid” Camerata Mandolino Classico
Söndag 8 juli klockan 19.00 Källby
”Klassiska pärlor för sopran och klaver” Kristina Jenneborg,
sopran och Karin Eriksrud Solén, orgel
Söndag 8 juli klockan 19.00 Holmestad
Lotta Karlsson, piano och sång
Torsdag 12 juli klockan 20.00 Husaby
Rebecka Wallroth, sång Sebastian Henriksson, piano och flöjt
Lördag 14 juli klockan 15.00 Forshem
”Musikstund” Organist Fredrik Sjöblom
Torsdag 19 juli klockan 20.00 Husaby
”Secret Garden” Orgel och Elgitarr med Lasse Hagström 
och Emil Snabb
Söndag 22 juli klockan 20.00 Ledsjö
”Rofylld musik i sommarkvällen” Håkan Ljungkvist, saxofon 
och Karin Möller, piano och orgel
Torsdag 26 juli klockan 20.00 Husaby
Magpies vokalensemble
Lördag 28 juli klockan 19.00 Forshem
”Program om Monica Zetterlund” Jazztrion ”Yttre Bodane”
Söndag 29 juli klockan 19.00 Hangelösa
Eleonora Poignant, sopran och Love Ahnström, piano

AUGUSTI
Lördag 4 augusti klockan 19.00 Medelplana
”I gott bevar” Anna Inghammar Vendelholt
och Andreas Vendelholt
Lördag 11 augusti klockan 19.00 Västerplana
”Baroque and Blue” Anna Boman Hald, flöjt 
och Lena Öberg, piano
Torsdag 16 augusti klockan 20.00 Kinne-Kleva
” Pärlor från olika genrer ” Lily Beatrice Cooper cello 
och Björn Kleiman violin
Lördag 18 augusti klockan 19.00 Hönsäter
Örebro Studentkvartett
Söndag 19 augusti klockan 19.00 Vättlösa
Oskar Persson, sång och Jens Johansson, piano och orgel

Biljetter
Biljetter till 
evenemangen kan 
köpas på: 

Medborgarkontoret, 
Götene kommun
Telefon: 0511-38 60 01
Öppettider: måndag-fredag, 
klockan 08.00-17.00 

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

På hemsidan
www.gotene.se/biljetter

På plats
Eventuellt överblivna biljetter 
säljs på plats. Publikinsläpp 
sker vanligtvis 30 minuter 
före programstart.

Kulturprogram
Sommaren 2018



Sommarsalongen
11 juni–3 augusti 
Vernissage måndag 11 juni klockan 18.00-20.00
Lokala konstnärer ställer ut i Götene konstrum.
Kenneth Dalbris, textil  
Elisabet af Geijerstam, kroki 
Ylva Borg, tuschteckning   
Hans Uhlin, grafik
Ulf Ling-Vannérus, olja    
Hanna Dahlström, keramik 

Sommarkväll  
i Råbäcks hamn
Lördagen den 30 juni från klockan 17.00
Biljetter 100 kr för vuxna och 50 kr för barn 6-16 år
Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri har utsetts till Årets
arbetslivsmuseum 2018! För att fira utmärkelsen arrangeras 
en festlig Sommarkväll.
• Visning av stenhuggeriet mellan klockan 17 och 18.
• Scenprogram från klockan 18 med vissångerskan
   Hanna Sundblad med musikerna Mikael Dalemo och
   Johan Sundström
• Claes Astin kåserar om ”händigt folk”
• Viltmat finns på plats med sin BBQ-vagn och säljer viltkebab,
   kaffe och hembakt
• Tipspromenad
Ta gärna med egen stol.

Sommarmusik  
på Falkängen
Sköna musikstunder varje onsdagskväll i juli  
klockan 18.00, vid Kaffestugan. Fri entré. 
Ta gärna med 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. 

Onsdag 4 juli
CECILIA -The Sound Of Simon And Garfunkel
2012 bildades denna grupp av medlemmarna  
David Ringholm Heder, Andreas Jonsson och Sofie Rynefors.
Med sång och olika instrument gör gruppen på ett personligt 
vis sina egna tolkningar av de mest klassiska låtarna från 
Simon and Garfunkels storhetstid.

Onsdag 11 juli 
Happiness
Välkomna till Happiness, 
en fartfylld och rivig show. 
Sketcher, imitationer, stand-
up och skön musik från 
50-talet och framåt av Etta 
James, Duffy, Elvis, Connie 
Francis, Ben E. King med 
flera.  
Linda Elaine Byman och  
Hans-Åke Andersson bjuder på 
en show med sköna låtar, en gnutta nostalgi, humor, 
rock´n roll, värme och glädje!

Onsdag 18 juli 
Mockingbird Hillbillies
Mockingbird Hillbillies från 
trakterna kring Billingen 
spelar musik med influenser 
från country, bluegrass, 
pop och rock. Nyss utkomna 
från studion vill de ut och 
spela sin egen musik byggd 
på ett akustiskt sound med 
kontrabas, gitarr, fiol, cajun 
och tvättbräda kryddad med 
banjo, dragspel, dobro … och tillspetsat med elgitarr och 
unika röster (ofta i stämmor).  

Onsdag 25 juli 
Axel Sondén och Flyttfåglarna - Unik visfolkpop 
och 98% sanna historier
Den Göteborgska estradören 
Axel Sondén bjuder in 
publiken till en jordenruntresa 
tillsammans med sin 
folkpop-svängande orkester 
Flyttfåglarna. Resan går via 
indiska bakgårdar, kalaharis 
gryningar, oväntade möten 
på spårvagnar och bussresor 
till Saturnus. Vart resan slutar är det omöjligt att veta innan 
konsertens slut. Det här gängets liveframträdanden gör det 
svårt att undgå att le brett, känna pulsen gunga och även att 
tänka en och annan ny värdefull tanke på färden.

Axel Sondén & Flyttfåglarna har haft hundratals spelningar 
under de senaste fem åren. De har uppträtt på bland annat 
Mosebacke och flera av landets största visfestivaler.

Musikafton på Jönsegården
Fredag 6 juli klockan 19.00 Jönsegården Hangelösa 
(följ skyltning Antik och 
kuriosa)
TS Band. Tomas Storm band 
tar med publiken 50 år tillbaka 
i tiden och bjuder på 60-talets 
populäraste låter. Fri entré, 
frivillig gåva till Hospice 
Gabriel. Servering i paus. 
Ta med egen stol.
Arrangör Ingvar Svensson

Konstutställning på 
Kollängens Tingshus
14-29 juli
Alf Olsson - måleri, grafik
Marylyn Hamilton Gierow - skulptur
Agneta Oledal - pappers-himmeli
Vernissage 14 juli klockan 14.00  
med jazz av Per Thornberg. 
Arrangör Familjen Lokrantz-Stigson, 
NBV

Musik på Slott  
och herresäten
Robi Svärd, Afra Rubino och gruppen Trayo
Kollängens tingshus, tisdag 17 juli, klockan 19.00
Biljetter 240 kronor, ungdom 100 kronor.

Flamenco och romsk musik i 
ett virtuost möte. Robi Svärd är 
en flamencogitarrist som hyllas 
världen över för sitt bländande 
gitarrspel. Kvällen inleds med 
ett virrvarr av makalöst vackra 
melodier och med en nästan 
hårresande virtuositet möts Robi och Afra Rubino i en helt 
nybildad flamencogitarrduo. Med melodierna i centrum och en 
stor dos sväng tas lyssnaren med på en resa genom Andalusien! 
Kvällen fortsätter med Trayo, en grupp som med hjärta, 
smärta och hög intensitet förmedlar den romska musiken med 
låtar från Balkan och östeuropa.

En hyllning till Birgit
Hellekis säteri, Smedjan, onsdag 1 augusti, klockan 19.00
Biljetter 240 kronor, ungdom 100 kronor.

En hyllning till Birgit ”La” Nilsson. Arior och duetter från 
hennes mest älskade operor av Mozart, Wagner och Puccini.
Åsa Nordgren – Sopran
Per-Anders Hedlund – Basbaryton
Torbjörn Karlsson – Pianist

Åsa Nordgren, Sopran med bas i Göteborg (och rötter i 
Källby), är frilansande operasångerska med god erfarenhet 
från operafestivaler och operahus i Norden, Baltikum och 
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Frankrike. På rollistan 
finns roller sås om Carlotta 
i Phantom of the Opera 
(Köpenhamn), Barena i Jenufa 
(Norrlandsoperan), Serpina  
i La Serva Padrona (Opera 
Estrad, Göteborg). 

Per-Anders Hedlund, 
Basbaryton bosatt  
i Malmö. Utbildad vid bl.a. 
operastudio-67 och vid flertalet 
Masterclasses runt om i Europa. 
Medverkade senast i Lakmé på 
Malmö Opera och bland tidigare 
roller återfinns bland annat Don 
Giovanni, Scarpia i Tosca, Sarastro i Trollflöjten och Amonasro 
i Aida.

Torbjörn Karlsson, Konsertpianist med solistexamen från 
Malmö Musikhögskola. 

Utomhusbio 
Jumanji
Fredag 17 augusti klockan 21.30 
på gräsmattan vid församlingshemmet 
i Götene. 
Film: Jumanji
Fritid-ungdom säljer lite biogodis.
Tillåten från 11 år, 7 år i målsmans 
sällskap.
Ta med något att sitta på! Gratis.

Kvällsguidning  
Flyhovs hällristningar
Onsdag 15 och 22 augusti. 
Samling vid parkeringen klockan 21.00. Biljetter 50 kronor, 
begränsat antal platser, förköp behövs (se under biljetter).
Upplev Flyhovs hällristningar tillsammans med arkeolog  
Peter Jankavs.
En visning av hällristningarna i skymningen är en upplevelse 
utöver det vanliga. I släpljusets sken stiger ristningarna ur 
stenen, tydligare och mer detaljerat än på dagen. Peter 
Jankavs berättar om de tre tusen år gamla bilderna, om de 
människor som ristat bilderna, och deras värld. Klä dig varmt 
och oömt inför ett sent äventyr vid hällarna, och tag gärna 
med en ficklampa för att göra egna utforskningar.


