
SEPTEMBER
Konstutställning i Västerplana mejeri:  
Bernt Franckie, måleri 
Vernissage lördag 6 september, klockan 13.00. Öppet lördagar och 
söndagar klockan 12.00-15.00 och torsdagar klockan 15.00-18.00.
Biggan och Lasse Dahlberg bjuder in konstnären och scenografen 
Bernt Franckie att än en gång ställa ut i det gamla antikvariskt 
renoverade mejeriet på Kinnekulle. 2007 års utställning blev 
en succé. Nu är det dags igen! Väggar och konst i spännande 
samverkan. Utställningen pågår till och med 21 september.
Medarrangör: Blåeld musik

Kulturarvsdagen och Geologins dag
Söndag 14 september, klockan 11.00-16.00, Råbäcks Hamn.
Stenhuggeriet kör för fullt! Utställning om kalk och kalkbränning 
samt guidad visning av Råbäcks kalkbruk. Båtturer med Sigrid 
Storråda hela dagen. Tipspromenad för vuxna och barn. 
Geologibord - tag gärna med stenar för identifiering. Kaffeservering 
hela dagen! Ta gärna med grova skor eller stövlar om du ska med 
till kalkbruket.

Föredrag: Första världskriget - 100 år efteråt
Måndag 15 september, klockan 19.00, Götene bibliotek.  
Biljetter 40 kronor.
I år är det ett sekel sedan några mördande skott i Sarajevo 
startade den gigantiska tragedi som fyra år senare hade resulterat 
i miljontals förlorade liv och enorm ekonomisk och materiell 
förödelse. De för Tyskland hårda fredsvillkoren bidrog också starkt 
till att andra världskriget spirade ur det förstas aska. Bo Sunnefeldt 
berättar övergripande om första världskrigets orsaker, förlopp och 
konsekvenser i Europa och Sverige samt några spår av kriget idag 
längs den så kallade västfronten mellan Flandern och Verdun.
Medarrangörer: Götene släktforskarförening, Stf Vuxenskolan 

Invigning: Husaby gångväg
Fredag 19 september, klockan 19.00, start vid Husaby kyrka.  
Fri entré.
Festlig invigning av den nyanlagda gångvägen mellan Husaby 
kyrka och Biskopsborgen med tal av bland andra Bengt Wadensjö, 
musik med Lars-Olof Ejstes, nyckelharpa, Anders Thorén 
trumpet och Anders Norudde, säckpipa. Lättare förtäring bjuds. 
Fackelvandring tillbaka till Husaby kyrka för orgelfyrverkeri med 
Helena Ambertsson.
Medarrangörer: Götene pastorat, Husaby hembygdsförening, Lotta 
Unger.

Returrundan Kinnekulle
Lördag och söndag 20-21 september, klockan 10.00-16.00.
Förutom vacker natur är Kinnekulle fullt av gamla vackra hus som 
inspirerar till varsam renovering. Byggnadsvård och återanvändning 
ligger oss varmt om hjärtat. Helgen är fylld av aktiviteter kring 
byggnadsvård, återanvändning, möbelrenovering, antikviteter, 
konst och hantverk, natur- och skogsvård och dessutom trevliga 
mat- och kaffeserveringar runt om på Kinnekulle! Se Returrundans 
program för mer information.

Kulturcafé med vernissage och konsert 
Måndag 29 september, fika mellan vernissage och konsert. 
Frejas frön: grafik, måleri och skulptur 
Klockan 18.30, Götene konstrum. 
Frejas Frön är tre kvinnliga konstnärer; Inger Hahn Redin, 
Inger-Linnéa Carlsson och Christina Lindblom, med tre olika 
temperament i färg och form. De presenterar finstämd grafik, 
uttrycksfullt måleri och fantasifulla skulpturer. Utställningen i 
Götene konstrum pågår till och med 25 oktober.

Duo Cantilena: en hyllning till Frida Kahlo 
Klockan 19.30, Bio Göta Lejon. Biljetter 80 kronor.
2014 är det 60 år sedan den mexikanska konstnärinnan Frida 
Kahlos korta men dynamiska liv avslutades. Duo Cantilena ger 
en musikalisk föreställning med spännande musik, bildspel med 
Fridas färgsprakande målningar, brev och dagboksanteckningar. 
Latinska klanger och stråk av flamenco med musik av bland andra 
A. Piazolla, J. Ibert, D. Milhaud, M. Ravel, E. Norée-Möller och  
W. Burkhardt. Duo Cantilena består av gitarristen Sabina Agnas 
och flöjtisten Anna Boman Hald.
Medarrangörer: Götene konstförening, NBV

OKTOBER
Föredrag: Gamlegården och Österängs ångsåg
Lördag 4 oktober, klockan 10.30, Götene bibliotek. Biljetter 
inklusive fika 60 kronor.
Erik Bergholtz berättar om Sveriges äldsta bevarade ångsågs-
byggnad som tillsammans med tillhörande omgivningar är en 
fascinerande tidsmarkör för Sveriges tidiga industriella utveckling. 
”Kanelbullens dag” firas med kaffe och bulle.
Medarrangörer: Götene släktforskarförening, Stf Vuxenskolan 

Föredrag: Tre systrar – en släkthistoria
Onsdag 8 oktober, klockan 19.00, Götene bibliotek. Fri entré.
Ulf Rosenberg, ordförande i Lidköpingsbygdens släktforskar-
förening berättar en både dramatisk och tragisk släkthistoria 
kopplad till hans farmors farmor. Ulf berättar om torparnas och 
statarnas utsatta liv under 1800-talet. En tid då kvinnor sattes på 
spinnhuset dömda som lösdrivare eller för att de inte hade någon 
husbonde eller egendom och därmed var ”försvarslös”; ett brott 
enligt tjänstehjonsstadgan. 
Medarrangör: Götene släktforskarförening, Stf Vuxenskolan 

Föreställning: ”På granna vi’a slätta”, musik och 
dikt på västgötska med Skördetid och Claes Astin
Söndag 12 oktober, klockan 16.00, Café på Klostret, Blomberg.
Biljetter inklusive fika 120 kronor.
Folkmusikgruppen Skördetid framför tillsammans med radio-
legenden Claes Astin ett program om John ”Jönn” Liedholm (1895 
– 1974), Falbygdens store poet vars verk skrevs uteslutande på 
bred västgötska. Skördetid blev populära och var som mest aktiva 
under  80-talet då de turnerade i hela södra Sverige. Nu återsamlas 
de för höstens turné. Jonas Falk fiol, Sune Falk fiol, Håkan 
Olofsson kontrabas, Nisse Kinnvall gitarr, mandolin och sång, 
Marita Sonestedt sång, Perra Ljungberg gitarr och sång.  
Medarrangör: Studiefrämjandet

Teater: ”Från förr till nu” med Solstrålarna 
Torsdag 16 oktober, klockan 18.30 och lördag 18 oktober, klockan 
14.00, Bio Göta Lejon. Biljetter 50 kronor, under 12 år 20 kronor. 
Teatergruppen Solstrålarna ger föreställningen ”Från förr till nu”, en 
historisk resa genom tolv decennier. 
Medarrangörer: Solstrålarna, Studiefrämjandet

Föreläsning: Hangelösas medeltida stenskulpturer 
med Jan Svanberg 
Söndag 19 oktober, klockan 15.00, Hangelösa kyrka. Fri entré.
Jan Svanberg är professor emeritus i konstvetenskap och forskar 
bland annat om medeltida stenskulpturer i Skara stift. Svanberg 
har också skrivit uppsatsen ”Helgonkrönta kyrkoportaler i gotikens 
Norden” där han redovisar Hangelösa gamla kyrka som kan ha haft 
en sådan portal. 
Medarrangörer: Forskarcirkeln i Hangelösa, Götene bibliotek, 
Götene pastorat, Hangelösa Hembygdsförening  och 
Västergötlands Fornminnesförening.

Lördag på biblioteket: ”Di gamle berättar” med 
Björn Lippold
Lördag 25 oktober, klockan 10.00-12.00, föredrag klockan 
10.30, Götene bibliotek. Biljetter 60 kronor inklusive fika. 
Björn Lippold berättar om olika levnadsöden under rubriken ”Di 
gamle berättar”. Björn finns också tillgänglig under lördagen för 
frågor om soldatforskning. 
Medarrangörer: Götene släktforskarförening, Stf Vuxenskolan 

Jubileumskonsert: Hällekis Musikkår 95 år!
Söndag 26 oktober, klockan 16.00, Götene församlingshem.
Biljetter 95 kronor. 
Under jubileumskonserten bjuder musikkåren på ett blandat 
program av marschmusik och konsertmusik ur sin omfattande 
repertoar, varvat med historiska tillbakablickar. 95 år och ”still 
going strong”!

NOVEMBER
Konsert: Karin Starck
Onsdag 5 november, klockan 19.00, Brunnskyrkan Lundsbrunn.
Biljetter 120 kronor.
Götenebördiga Karin Starck är tillbaka med ett rykande färskt 
album. Denna gång med ännu mer dramatik samt större och 
maffigare arrangemang. Med sitt femmannaband och en lokal 
kör ber Karin publiken att förbereda sig för blixtar och dunder 
såväl som fjäderdun och finstämdhet! Karin Starck sång, Carl 
Flemsten flygel och syntar, Andreas Ekstedt trummor och 
slagverk, Kristofer Sundström kontrabas och trombon, Erik 
Janson akustisk gitarr, elgitarr, lapsteel, sång, bas, slagverk 
tillsammans med lokal kör.
Medarrangör: Studiefrämjandet

Lördag på biblioteket: Arkivens dag
Lördag 8 november, klockan 10.00-12.00, Götene bibliotek och 
kommunarkiv. För mer information, se annons i Götene tidning.

Kulturcafé med vernissage: Dukat med 
konsthantverk
Måndag 10 november, vernissage klockan 19.00, föredrag 
klockan 19.30, Götene konstrum och bibliotek. Fri entré. 
2014 vill Götene konstförening slå ett slag för konsthantverket. 
Utställningssäsongen avslutas med ett härligt bord dukat med 
vackert bruksgods från skickliga konsthantverkare. Utställningen 
pågår till och med 6 december.
På Sahlströmsgården utanför Torsby i Värmland växte tio 
syskon upp under förra sekelskiftet. Tre av dem – Anna, Bror 
och Ida Sahlström – var mycket konstnärligt intresserade och 
lyckades trots motstånd att bli framstående konstnärer. Bengt 
Sahlström berättar med stor inlevelse och kunskap om dessa 
fascinerande levnadsöden och om Sahlströmsgården som 
kulturellt centrum. 
Medarrangörer: Götene konstförening, NBV

Invigning och konsert: Sankta Helena-broderiet 
och Qiyans krets  
Söndag 16 november, klockan 18.00, Götene kyrka. Fri entré.
Invigning av konstverket med Sankta Helena-legenden som 
tema och som har broderats av en grupp tillsammans med  Pian 
Bates och Kristina Blixt.
Ensemblen Qiyans krets - harpa, flöjter, slagverk och sång - 
väver samman klanger ur vårt medeltida europeiska arv till en 
anrik, skimrade gobeläng, med pärlor vi fått från när och fjärran 
och trådar färgade av tusenårig historia. 
Medarrangörer: Götene pastorat, Sensus.

Föredrag: ”En spelman och en släktlåt” Åsa Larm
Onsdag 19 november, klockan 19.00, Götene bibliotek. Fri entré.
Åsa Larm berättar om sin släktforskning som bland annat ledde 
fram till en spelman och en släktlåt.
Medarrangörer: Götene släktforskarförening, Stf Vuxenskolan 

Föreställning: William Shakespeare – 450 år   
Måndag 24 november, klockan 19.00, Götene bibliotek. Biljetter 
60 kronor. Biblioteket bjuder på förfriskningar. 
År 1564 föddes William Shakespeare i Stratford upon Avon i 
England. Shakespeares betydelse för teaterkonsten kan inte 
nog värderas och hans pjäser finns ständigt på teatrarnas 
repertoar världen över. Leif Olsson kommer att presentera William 
Shakespeare, den elisabethanska tiden och ge smakprov ur flera 
av Shakespeares verk.  

Lördag på biblioteket: Erik Axel Karlfeldt – 150 år 
Lördag 29 november, klockan 10.00-12.00, föredrag klockan 
10.30, Götene bibliotek. Fri entré. Glögg och pepparkakor bjuds.
Biblioteket uppmärksammar ytterligare ett jubileum. Nobel-
pristagaren och Svenska akademiens ständige sekreterare Erik 
Axel Karlfeldt föddes för 150 år sedan,1864 i Folkkärna socken 
i södra Dalarna. Björn Sjöstedt presenterar den mångsidige 
författaren och poeten Karlfeldt med ett urval av skaldens många 
dikter. 

Konsert: ”När det lider mot jul” med Hällekis 
Musikkår
Lördag 29 november, klockan 15.00 och klockan 19.00, 
Medelplana kyrka. Biljetter 120 kronor.
Hällekis Musikkår tillsammans med solisterna Maria Svensson 
och Teresia Nathansohn samt Martin Lindqvist på saxofon i en 
stämningsfull julkonsert. 
Medarrangör: Götene pastorat

DECEMBER
Konsert: Götene Musikskolas julkonsert
Torsdag 4 december, klockan 18.30, Götene församlingshem. 
Frivilligt bidrag till Musikskolans stödförening.
Glada musikaliska infall och överraskningar utlovas när 
musikskolans orkestrar och solister framför sin årliga julkonsert.

Julkonsert: Celtic Christmas med West of Eden 
och körerna Cantabile och Con Amina
Söndag 14 december, klockan 17.00 och 20.00, Kinne-Kleva 
kyrka. Biljetter 240 kronor.
Celtic Christmas är en unik julkonsert som tar avstamp i den 
keltiska musikskatten. Spännvidden är bred och programmet 
rymmer allt från medeltida hymner till engelska christmas carols 
och svängiga irländska reels. Sedan 2007 har Göteborgsbandet 
West of Eden juletid turnerat för utsålda hus med Celtic 
Christmas. I år återvänder West of Eden med Celtic Christmas 
till Götene för två konserter i Kinna-Kleva Kyrka tillsammans med 
Cantabile och Con Amina.
Medarrangör: Götene pastorat

Mer kultur på nästa sida 

Berättaraftnar på Berget, Götene äldrecenter 
kommer i höst. Håll utkik efter program!



Onsdag 17 september  
klockan 14.00
Gripande drama om Eugene Al-
len som åren 1952-1986 arbetade 
som butler för inte mindre än åtta 
presidenter. Från maktens inner-
sta rum bevittnade han många av 
de stora och dramatiska historiska 
händelserna i världs- och segrega-
tionspolitiken. 

Onsdag 8 oktober  
klockan 14.00
Ett relationsdrama om en familj 
åker till Alperna, solen skiner och 
underlaget är perfekt, men en lavin 
vänder upp och ner det hela. Fa-
miljen tvingas att ifrågasätta sina 
roller och pappa Tomas i synner-
het. 
Textad.

Onsdag 29 oktober  
klockan 14.00
En gripande men samtidigt varm 
och humoristisk berättelse om 
5-åriga Lisas villkorslösa kärlek till 
sin alkoholiserade pappa. Det är 
också en skildring av Sverige på 
70-talet och arbetarklassens blek-
nande ideal.
Textad.

Onsdag 19 november 
klockan 14.00
Svensk komedi om Mikko Virtanen 
som hatar allt som är finskt. Han 
har sedan barnsben velat läm-
na den stora tystaden, risbastun, 
knivslagsmålen och ”kosken” för 
svenssonliv, Försäkringskassan 
och ABBA. På ett oanat sätt får 
han chansen att äntligen bli helyl-
lesvensk. 
Textad.

The Butler

Turist

Mig äger ingen

Hallonbåtsflyktingen

Dagbiobiljetter 70 kronor inklusive efterföljande fika i 
Centrum caféet. Biljetter kan förbokas på www.gotene.se/bio 
och på medborgarkontoret, biokassan öppnar klockan 13.30. 
Medarrangörer: ABF, Biografföreningen Göta Lejon, 
Centrumcaféet, PRO, SPF, Stf Vuxenskolan

Dagbio

www.gotene.se

BARN- OCH FAMILJEPROGRAM
Bibblans bokklubb
Årskurs 2 och 3: tisdag 23 september, 21 oktober, 18 november och 
16 december, klockan 15.00-16.00, Götene bibliotek.
Årskurs 4, 5 och 6: onsdag 24 september, 22 oktober, 19 november 
och 17 december, klockan 15.00-16.00, Götene bibliotek.
Välkommen till höstens träffar i bibblans bokklubb! Vi pratar böcker, 
fikar och har trevligt tillsammans. Ingen anmälan. Vid allergi eller 
frågor kontakta Charlott Hjälm, charlott.hjalm@gotene.se.

Familjeföreställning: Prinsessan, vinden och 
månen med Harpetussa
Lördag 27 september, klockan 11.00, Götene bibliotek. Biljetter 30 
kronor (både vuxen och barn). Begränsat antal platser.
Prinsessan bor i ett slott med 16 torn i ett land långt bort. Där spelar 
hon varje dag på sin vackra harpa i sitt åttakantiga tornrum. Vinden 
älskar prinsessans musik och för hennes sånger ut över nejderna 
till alla skogens djur. En dag bestämmer sig prinsessan för att gå 
på en promenad och hamnar längre in i skogen än hon någonsin 
varit förut. Sånger på norska, svenska och danska blandas med 
harpmusik. 
Medarrangörer: ABF, MCV 

Familjeföreställning: Karrik´s Musikskoj för barn 
och vuxna
Fredag 17 oktober, klockan 16.00, Sessionssalen, Centrumhuset.
Biljetter 30 kronor (både vuxen och barn). Begränsat antal platser.
After dagis! Musikduon Karrik`s bjuder in till en svängig eftermiddag 
med rörelsesånger och instrumentspel. Både liten och stor får vara 
med på bjällror, maracas och kastanjetter, och det blir också blås i 
kazooer. Tillsammans bildar vi världens bästa orkester!
Medarrangör: Studiefrämjandet

Familjeföreställning: ”Plingeliplång - Vem sjunger 
en sång?” med Blå Byrån 
Lördag 22 november, klockan 11.00, Götene bibliotek. Biljetter 30 
kronor (både vuxen och barn). Begränsat antal platser.
Allt utspelar sig på just en blå byrå. Med enkla medel, handdockor 
som agerar och välbekanta sånger trollbinder Blå Byrån sin 
unga publik. Föreställningen utgår från Sagan om Pannkakan, 
en berättelse om en pannkaka som längtar ut i friheten och ger 
sig ut för att se sig om i vida världen. På vägen möter hon bland 
annat tuppesnuppe, ankavanka och harepare som alla vill sluka 
pannkakan! 
Medarrangörer: ABF, MCV 

Bio på höstlovet!
Håll utkik i bioprogrammet, på höstlovet blir det många bra barn- 
och ungdomsfilmer!

Live på bio

Kulturbiljetter
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 
och studerande med giltigt 
studentkort får 50 procents 
rabatt. Rabatterna 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.

Söndag 5 oktober 
klockan 15.00 

Humor med hjärta och hjärna i 
spektakulär föreställning som togs 
emot med stående ovationer. Ett 
sjukhus förvandlas till kasino och 
sex människors öden vävs in i var-
andras. Bio Göta Lejon visar den 
bejublade föreställningen av Galen-
skaparna och After Shave.
Biljetter 140 kronor, 105 kronor för 
ungdomar.

Kasinofeber

Söndag 23 november  
klockan 15.00

Baletten Faraos dotter är inspelad 
på Bolsjoj i Moskva. I baletten dan-
sar en av världens bästa ballerinor 
- Svetlana Sakharova. Baletten var 
1860-talets mest storslagna show, 
men blev senare förbjuden i Sovjet 
av ideologiska skäl - nu återupptas 
detta bortglömda mästerverk.
Biljetter 180 kronor, 155 kronor för 
ungdomar.

Hans och Greta (Live!)
Söndag 7 december 

klockan 16.00
Operan Hans och Greta är en his-
nande familjeopera efter bröderna 
Grimms kända saga. I denna upp-
sättning utspelas sagan i vår tid. 
Engelbert Humperdincks operasa-
ga direktsänds från Göteborgsope-
ran.
Biljetter 180 kronor, 155 kronor för 
ungdomar.

Faraos dotter

Kulturprogram
hösten 2014


