
JANUARI
Kulturcafé med vernissage: Eva Hjertberg 
Jakobsson - måleri
Måndag 19 januari, Götene konstrum och bibliotek, fri entré 
Filmvisning i biblioteket klockan 18.00: Den svåra konsten, 
om Paula Moderson-Becker. Vernissage klockan 19.00 med 
efterföljande fika och musikunderhållning.
Utställningen pågår 19 januari – 14 februari. 
Medarrangörer: Götene konstförening, NBV

Invigning av Verner-hörnan på Götene museum
Lördag 24 januari, klockan 10.30, Götene museum, fri entré
En särskild hörna har ställts i ordning på muséet för att 
uppmärksamma Verner Lindblom och hans forskargärning kring 
Västergötlands tidiga kristna historia – den så kallade Svea rikes 
vagga. Kommunalrådet Åsa Karlsson inviger. Därefter föredrag av 
Ewert Jonsson samt mingel och samtal vid kaffebordet i biblioteket.
Medarrangörer: Götene fornminnes- och hembygdsförening, 
Studieförbundet Vuxenskolan 

FEBRUARI
Konsert: The New York Connection (T.N.C)
Söndag 1 februari, klockan 17.00, Pingstkyrkan, Götene
Georg ”Jojje” Wadenius har tillsammans med sina amerikanska 
kollegor Lou Marini och Lew Soloff skapat ett nytt band: The 
New York Connection. Tidigare har de tillsammans spelat i 
Blood,Sweat & Tears, Blues Brothers och i den legendariska 
Tv-showen Saturday night live. Till dessa superstjärnor ansluter 
Abba-trummisen Per Lindvall, Danmarks främsta basist Lars ”Larry” 
Danielsson och Jesper Nordenström, Sveriges främsta keyboardist. 
Biljetter 240 kronor.
Medarrangör: Studiefrämjandet

Föredrag: Mötet mellan asatro och kristendom på 
Kinnekulle, med Christer Westerdahl 
Måndag 9 februari, klockan 19.00, Götene bibliotek, fri entré  
En fibula är ett dräktspänne, oftast av brons. Under folkvandringstid 
(400-550 efter Kristus) var korsformade spännen vanliga i 
kvinnogravar i norra Europa, utanför romarriket. Det finns en 
särskild Götenetyp. Tyder detta på att det fanns kristna sympatier 
redan då?
Medarrangörer: Götene släktforskarförening, Studieförbundet 
Vuxenskolan

Lördag på biblioteket: Vi firar Alla hjärtans dag!
Lördag 14 februari, klockan 10.30, Götene bibliotek, fri entré
”När livet lägger om rodret - tankar på alla hjärtans dag”. Margareta 
Arwidsson berättar om hur livet plötsligt kan förändras. I december 
2007 blir hon ensam efter 45 års harmoniskt äktenskap. Våren 
2011 öppnades en ny väg och livet har gått vidare. Det handlar om 
lycka, nytt namn och släktrötter på Kinnekulle. 
Medarrangör: Götene släktforskarförening

Utställning: Industrihistoria i Götene
16-28 februari, Götene konstrum
Götene museum ställer ut på temat industrihistoria i Götene, med 
tyngdpunkt på GePe-Biwex. 

Berättarafton
Tisdag 17 februari, klockan 19.00, Berget, Götene äldrecenter 
En stund med lokalhistoria, personliga minnen och berättelser. 
Publiken är välkommen att fylla på med egna minnen. Fri entré.
Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO, SPF

Konsert: En spelmans saga, ett Dan Andersson-
program
Söndag 22 februari, klockan 17.00, Hangelösa bygdegård
Pär Sörman sjunger, spelar och berättar om Dan Anderssons 
liv och diktning i lätt dramatiserad form. Denne trubadur med en 
fantastisk berättarförmåga trollbinder sin publik vid första ackordet 
och han behärskar både gitarr, munspel och concertina. Den 
svenska visskatten hålls vid liv av eldsjälar som Pär Sörman. 
Biljetter 100 kronor. Fika säljs i pausen.
Medarrangörer: Mötesplats Hangelösa, Studieförbundet 
Vuxenskolan

Nyfiken på… Götene Folkdansgille 
Måndag 23 februari, klockan 19.00, Götene bibliotek, fri entré 
Götene folkdansgille har under snart 50 år värnat om den 
folkliga kulturen såsom folkdans, folkdräkter, slöjd och andra 
kulturaktiviteter. I kväll förlägger folkdansgillet sin dansträning till 
biblioteket. De kommer att berätta om danstraditioner, sina dräkter 
och ge publiken möjlighet att prova på att dansa.

Teater på bio: Lysande utsikter
Torsdag 26 februari, klockan 18.30, Bio Göta Lejon
Graham Maclarens uppsättning av Dickens romanklassiker är fylld 
av minnesvärda karaktärer: den vackra och kyliga Estella, den 
skrämmande straffången Magwich, den manipulerande Jaggers 
och den tragiska och mystiska Miss Havisham. Och så Pip, som 
ser tillbaka på sig själv som liten pojke. Inspelad vid galapremiären 
på Vaudeville Theatre i London. 
Textad på svenska.
Biljetter 150 kronor, ungdom 115 kronor, scenpass 135 kronor.
Medarrangörer: Biografföreningen, Studiefrämjandet

MARS
Teater: Älskade Elvis
Söndag 1 mars, klockan 16.00, Österängs bygdegård
Panikteaterns föreställning om drömmar och krass verklighet, om 
förhoppningar, om försoning, om vad vi ville och om hur allting blev. 
Lite hjärta och lite smärta, en dos komedi och en skvätt tragedi och 
hela anrättningen till ackompanjemang av Elvis Presleys odödliga 
musik. 
Biljetter 150 kronor inklusive fika i pausen. 
Medarrangör: Österängs bygdegårdsförening

Kulturcafé med vernissage: Maria Heed - grafik
Måndag 2 mars, Götene konstrum och bibliotek, fri entré 
Filmvisning i biblioteket klockan 18.00: En liten film för mina systrar, 
av Åsa Sjöström. Filmen är animerad. Vernissage klockan 19.00 
med efterföljande fika och musikunderhållning.
Utställningen pågår 2 – 28 mars.
Medarrangörer: Götene konstförening, NBV

Teater: De mislykte
Torsdag 12 mars, klockan 19.00, Bio Göta Lejon
Eva Ahlberg gestaltar nio olika karaktärer med stor inlevelse och 
empati. Vi fångas totalt och drabbas både av tragiken och komiken 
i dessa människoöden. Hon gör en soloföreställning men hon gör 
det inte ensam, hon är med dem... med kvinnan som sparade sin 
omöjliga kärlek i 32 år, med mannen som vet hur man presterar 
och med kvinnan som levde livet baklänges.
Biljetter 100 kronor.
Medarrangör: ABF

Föreläsning: I Hemingways fotspår med Bo 
Sunnefeldt
Måndag 16 mars, klockan 19.00, Götene bibliotek
Författaren och reportern Ernest Hemingway (1899-1961) 
älskade faror, äventyr, storviltsjakt, kvinnor och farliga 
reportagesresor i krigshärjade områden som spanska 
inbördeskriget, andra världskriget och i Kina. Upplevelser 
som ligger till grund för några av hans mest kända romaner. 
Bo Sunnefeldt från Karlsborg berättar i ord och bild om ett 
fascinerande författaröde. 
Biljetter 60 kronor, inklusive enklare förtäring.

Berättarafton
Tisdag 17 mars, klockan 19.00, Berget, Götene äldrecenter
En stund med lokalhistoria, personliga minnen och berättelser. 
Publiken är välkommen att fylla på med egna minnen. Fri entré.
Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO, SPF

Släktforskningens dag 
Lördag 21 mars, klockan 10.00-13.00, Götene bibliotek 
Tema: Min släkt och min gård. Matz Nilsson, Hangelösa, 
berättar om sin forskning. Hembygdsföreningarna inbjuds att 
delta.
Medarrangörer: Götene släktforskarförening, Studieförbundet 
Vuxenskolan

Opera på bio: Otello, direktsänd från Kungliga 
Operan
Lördag 21 mars, klockan 15.00, Biograf Göta Lejon
Verdis klassiker efter Shakespeare är ett psykologiskt drama 
om svartsjuka och människans allra mörkaste drivkrafter. När 
Otello inser att han inte kan stoppa sin egen svartsjuka vill han 
hämnas och bestämmer sig för att döda hustrun Desdemona. 
När allt är för sent förstår han att vännen Jago har lurat honom 
och på så sätt tagit makten över hans liv.
Textad på svenska. Längd 2 timmar och 45 minuter.
Biljetter 200 kronor, ungdom 150 kronor, scenpass 180 kronor.
Medarrangörer: Biografföreningen, Studiefrämjandet 

Lördag på biblioteket: Författarbesök Gertrud 
Hellbrand
Lördag 28 mars, klockan 10.30, Götene bibliotek, fri entré
Möt författaren Gertrud Hellbrand (1974-) som 2014 erhöll 
Studieförbundet Vuxenskolans författarpris för sin tredje bok 
Veterinären. Romanen är en klassisk släkthistoria, som sträcker 
sig över sex decennier från 1940-talet och fram till våra dagar. 
Den kan också läsas som en berättelse om det moderna 
Sveriges framväxt ur ett landsbygdsperspektiv. 
Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan 

APRIL
Konsert: En hyllning till Monica Zetterlund med 
Edmonds Big Band
Onsdag 8 april, klockan 19.30, Sessionssalen Centrumhuset
Edmonds Big Band som är hemmahörande i Vara startades 
redan 1978 av Edmund Kalus och har sedan dess gjort sig ett 
namn. De har en bred repertoar men denna konsert ägnas åt 
Monica Zetterlund. Kvällen bjuder på kända låtar som Sakta vi 
gå genom stan, Gröna små äpplen och Bedårande sommarvals. 
Sångsolist är Ragnhild Ehn White.
Biljetter 120 kronor.
Medarrangör: Studiefrämjandet

Konsert: April come she will, med Sofia Karlsson 
och Simon Ljungman 
Söndag 12 april, klockan 16.00, Kinne-Kleva kyrka
Sofia Karlsson fick sitt stora genombrott med sina Dan Andersson-
tolkningar på grammisbelönade albumet Svarta ballader. Hon 
vann även en Grammis för albumet Visor från vinden och har fått 
det prestigefulla Dan Andersson-priset. Musikern Simon Ljungman 
är Håkan Hellströms gitarrist, medlem i Augustifamiljen och en 
mycket populär körledare. Tillsammans med körerna Cantabile 
och Con Anima gör de en välgörenhetskonsert till förmån för 
barns utbildning i Sydsudan.
Biljetter 250 kronor (smörgås och dricka ingår). 
Medarrangör: Götene pastorat

Kulturcafé med vernissage: Anna Helldorff - 
franska kort, teckning och collage 
Måndag 13 april, Götene konstrum och bibliotek, fri entré 
Filmvisning i biblioteket klockan 18.00: Jag tänker på mig själv, om 
Marianne Lindberg De Geer, av Lars Lambert. Vernissage klockan 
19.00 med efterföljande fika och musikunderhållning.
Utställningen pågår 13 april – 9 maj. 
Medarrangörer: Götene konstförening, NBV

Författarmöte med fika: Elisabet Nemert
Lördag 18 april, klockan 10.00, Café på klostret, Blomberg
Elisabet Nemert berättar om sitt författarskap medan åhörarna 
samlas runt fikabordet. Nemert skriver populära historiska 
kärleksromaner, till exempel Den vita liljan, Ljusets dotter och 
Röd måne. Den senaste romanen Ringens gåta (2014) ingår i 
stafettromanen Släkten, där olika författare för en gemensam 
historia framåt. 
Biljetter 150 kronor inklusive fika. Begränsat antal platser. 
Medarrangör: Studiefrämjandet

Berättarafton
Tisdag 21 april, klockan 19.00, Berget, Götene äldrecenter
En stund med lokalhistoria, personliga minnen och berättelser. 
Publiken är välkommen att fylla på med egna minnen. Fri entré.
Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO, SPF

Balett på bio: Moulin Rouge
Torsdag 23 april, klockan 18.30, Bio Göta Lejon
Efter en enormt framgångsrik turné i Nordamerika har Royal 
Winnipeg Ballets Moulin Rouge - The Ballet nu filmats och visas 
på biografer över hela världen. Moulin Rouge utspelar sig på 
den berömda franska cabaretscenen i Paris under 1890-talet. En 
passionerad berättelse om kärlek, ambition och brustna hjärtan. 
Textad på svenska. Längd 2 timmar och 10 minuter.
Biljetter 150 kronor, ungdom 115 kronor, scenpass 135 kronor. 
Medarrangörer: Biografföreningen, Studiefrämjandet 

MAJ
Vårrundekonsert: Janne Åström och Bengan 
Jansson - Ett jäkla drag!
Lördag 2 maj, klockan 20.00, Brunnssalongen, Lundsbrunns 
kurort
Plats på scen för en sällsynt stark röst och en virtuos på dragspel. 
Nu slår de sina påsar ihop och förenar sina erfarenheter, låtskatter 
och sitt artisteri. Janne Åström och Bengan Janson bjuder 
publiken på rock, pop och visor från förr och nu, med både allvar 
och humor och de lovar att det kommer att bli ett jäkla drag... spel! 
Biljetter 240 kronor.
Medarrangörer: Lundsbrunns kurort, Studiefrämjandet 

Mer kultur på nästa sida 



Onsdag 28 januari 
klockan 14.00
Helena Bergström i rollen som 
Johanna som är hunsad av sin 
chef på modetidningen Dolce Vita 
där hon jobbat alldeles för länge. 
Hon har ständigt ont om pengar, 
exmannen har hittat en yngre tjej 
och kärlekslivet är lika med noll. 
Hon tackar desperat ja till att bli 
försökskanin för en ny medicin, 
med oväntade biverkningar!

Onsdag 25 februari 
klockan 14.00

Som första afrikanska lag 
någonsin har Somalia precis 
anmält sig till bandy-VM. De unga 
spelarna bor dock inte i Somalia. 
De bor i Borlänge och ingen av 
dem har någonsin stått på ett par 
skridskor. VM i Sibirien börjar om 
sex månader. Någon tycks ha 
tänkt väldigt långt utanför boxen.

Onsdag 25 mars 
klockan 14.00
En film om Björn Afzelius. 
Filmarna Magnus Gertten och 
Stefan Berg har haft tillgång 
till ett ymnigt arkivmaterial och 
satt samman ett unikt porträtt 
som visar nya sidor hos en lika 
motsägelsefull som folkkär artist.

Onsdag 24 april  
klockan 14.00
Några av Storbritanniens 
mest älskade skådespelare 
sammanstrålar i denna varma 
komedi om Marigold Hotel i Jaipur 
i Indien. Dit kommer en grupp 
människor, av olika anledningar; 
för att uppleva äventyr, för att få 
en ny höftkula, för att återfinna en 
gammal kärlek eller bara för att få 
en nystart.

Medicinen 

Trevligt folk 

Tusen bitar

Hotell Marigold

Samtliga filmer visas med svensk text. Dagbiobiljetter 70 kronor 
inklusive efterföljande fika i Centrum caféet. Inga barn- eller 
ungdomspriser. Biljetter förbokas på www.gotene.se/bio och på 
medborgarkontoret. Biokassan öppnar klockan 13.30. 
Medarrangörer: ABF, Biografföreningen, Centrumcaféet, PRO, 
SPF, Studieförbundet Vuxenskolan

DAGBIO

www.gotene.se/kultur

BARN- OCH FAMILJEPROGRAM
Bibblans bokklubb
Välbesökta bokklubbar för barn. Vi håller till i biblioteket och 
fortsätter som vanligt en dag i månaden under våren. Vi hälsar 
både nya och gamla deltagare välkomna!
Årskurs 2 och 3 
Tisdag 20 januari, 24 februari, 17 mars, 21 april och 19 maj, 
klockan 15.00-16.00
Årskurs 4, 5 och 6
Onsdag 21 januari, 25 februari, 18 mars, 22 april och 20 maj, 
klockan 15.30-16.30

Sportlov på biblioteket
Tisdag 10 februari, klockan 15.00-17.00, Götene bibliotek
Workshop för ungdomar från 10 år.
Onsdag 11 februari, klockan 10.00 och 11.00 
Dockteater i biblioteket, från 6 år.
För mer information se annons i Götene Tidning. Anmälan till 
biblioteket eller medborgarkontoret.

Kapten Smajling och Silla vågar
Tisdag 10 februari, klockan 11.00, Västerbybadet
En mimbaserad föreställning i simbassäng med inslag av 
akrobatik, specialskriven musik och våghalsiga vattenkonster. 
En interaktiv föreställning där barnen får vara med och hjälpa till 
på slutet. Följ med ut i havet på ett stort äventyr som inte lämnar 
någon oberörd. Obs! Föreställningen ses i badkläder.
För barn mellan 5 och 8 år. Längd cirka 45 minuter. 
Biljetter 30 kronor (både vuxen och barn löser biljett), inklusive 
entré till badet efteråt. Begränsat antal platser.
Medarrangörer: Folkhälsorådet, Västerbybadet

Nasse, musikalen 
Fredag 20 februari, klockan 16.00, Sessionssalen, Centrumhuset
Dockteatern Tittuts musikaliska dramatisering av Sven 
Nordqvists bok ”Nasse hittar en stol”. Egentligen letar Nasse 
efter hallon men hittar istället en sak som han aldrig sett förut. 
Konstig! Med många funderingar försöker en nyfiken Nasse 
förstå världen. En stor liten musikal, där små och stora känslor 
behandlas. 
För barn mellan 2 och 6 år. Längd cirka 40 minuter.
Biljetter 30 kronor (både vuxen och barn löser biljett). Begränsat 
antal platser. 
Medarrangör: Studiefrämjandet

Det var en gång…
Lördag 18 april, klockan 14.00, Sessionssalen, Centrumhuset
Så börjar många sagor. Vi bjuds in till en annan tid, en annan 
värld och till en plats där allt är möjligt, där fantasin regerar, där 
djur talar och där den lilla överlistar den stora! Ola Karlberg är 
den sjungande berättaren och barnen sjunger med honom. Han 
leder oss hela vägen från Det var en gång... till snipp, snapp, 
snut, så var sagan slut! 
För barn mellan 3 och 6 år. Längd cirka 35 minuter. 
Gratis biljetter kan förbokas.

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

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

Barn- och 
ungdomspriser
Barn under 12 år har gratis 
entré i målsmans sällskap. 
Ungdomar upp till 26 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.

Kulturprogram
våren 2015

Visor för frågvisa
Lördag 9 maj, klockan 11.00, Götene bibliotek
Vad äter en ko? När blir det vår och hur långt är ett år? Var 
ligger egentligen länder som Ängland och Dalsland? Visor för 
frågvisa är nyskrivna, finurliga och svängiga låtar för både små 
och stora som framförs av Camilla Åström och Kompanjonerna. 
För barn mellan 3 och 8 år. Längd cirka 40 minuter.
Biljetter 30 kronor (både vuxen och barn löser biljett). 
Begränsat antal platser.
Medarrangörer: ABF, MCV

Trolleritoner med Joxelina
Lördag 30 maj, Torget i Götene under Götenelörda’n 
Joxelina bjuder på en härlig blandning av värme, energi, sång 
och trolleri. Alla i publiken blir delaktiga i en energifylld stund 
som ger ett färgglatt minne för livet.
För mer information se annons i Götene Tidning.
Medarrangör: Lions


