
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

På hemsidan
www.gotene.se/biljetter

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

Barn- och ungdomspriser
Barn upp till 12 år går gratis 
på våra evenemang.
Ungdoms- och studentrabatt 
upp till 26 år.

Öppet på biblioteket 
Måndag–torsdag: 10.00–19.00
Fredag: 10.00–17.00
Öppet med självbetjäning 
vardagar 08.00-10.00 

Kulturprogram
Våren 2020

Lördagsöppet på biblioteket
4 januari klockan 10-13
8 februari klockan 10-13 Barnteater Herr Kattzon
7 mars klockan 10-13 Biblioteket uppmärksammar 
Internationella kvinnodagen. Barnteater Gosedjur
4 april klockan 10-13 11.00 barnteater i Sessionssalen 
Maskresan
16 maj klockan 10-13 Sommarfrukost med boktips av Yvonne 
Eriksen klockan 10.30 på Solbacken om vädret tillåter, annars i 
biblioteket. Biljetter 50 kronor (inklusive frukostpåse + 
kaffe/te).

Släktforskningshjälp
Följande torsdagar mellan 14.00-16.00 fi nns 
Släktforskarföreningen på plats i biblioteket för att diskutera 
släktforskning och hjälpa till med släktforskningsproblem.
30 januari, 27 februari, 26 mars och 23 april.

After school club
Välkommen på After school club i Götene bibliotek. Här får du 
tillsammans med andra hjälp med läxor och öva din svenska i 
en glad och trevlig miljö. Måndagar klockan 17.00-18.45.

Afternoon tea
Tillsammans med Andrew Stone konverserar vi på engelska på 
ett lättsamt sätt i biblioteket varannan onsdag klockan 17.30-
19.00. Anmälan till Vuxenskolan, 0705-92 90 62.

Musik på biblioteket
Musik på biblioteket är den årligen återkommande 
konsertserien som MCV (Musikcentrum Väst) driver i samarbete 
med ABF och de deltagande kommunerna. Varje säsong 
framför ett urval av MCV:s artister konserter på bibliotek runt 
om i Västra Götaland. Säsongen 2019/2020 gör 14 artister 56 
konserter på 21 bibliotek.

Barn och familj

Bibblans bokklubb våren 2020
För barn och unga, från 8-12 år. Bokprat, fi ka och roliga 
aktiviteter! 
Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp!
Tisdagar en gång i månaden, klockan 15.00-16.00
21 januari: Vårens Nyheter!
25 februari: Väsen: lär dig mer och hitta på ett eget!
24 mars: Skrivarverkstad 
21 april: Lär dig teckna serier!
19 maj: Hitta på ett eget bokomslag

Barnteater, dans: 

Herr Kattzon 
och lilla morrhår
Lördag 8 februari, 
klockan 11.00, 
Sessionssalen. 
Biljetter 30 kronor.
Lilla Morrhår är en 

charmig och vild 

liten kattunge. Lilla 
Morrhår tar inte bara 
all uppmärksamhet, 
hen hittar på massa 
bus, och värst av allt, oftast är det Herr kattzon som får 
skulden! Till slut får Herr Kattzon nog.
Rekommenderad ålder: 3-7 år

Reptiler och kryp på Går’n
Tisdag 11 februari klockan 14.00, Götene fritidsgård – Går’n. 
Gratis, föranmälan till biblioteket.
Biblioteket och Fritid Ungdom bjuder på ett spännande 
besök av Peter från Källby Zoologiska. Han kommer och 
berättar om och visar upp fl era olika djur! För dem som vill 
veta mer kommer biblioteket erbjuda utlåning av spännande 
faktaböcker!
OBS! Levande ormar, ödlor, spindlar och andra kryp kommer 
fi nnas på plats.

Sportlovspyssel 
Onsdag 12 februari 
klockan 14.00-15.30 i biblioteket
Gratis. Begränsat antal platser, föranmälan till biblioteket.
Kom och pyssla med oss på bibblan! Vi har både alla hjärtans 
dag-pyssel och mer sportiga pyssel, välj själv! Från 8 år.
Medarrangör: Svenska kyrkan

Barnteater, musikföreställning: 

Gosedjur
Lördag 7 mars klockan 11.00, Sessionssalen. Biljetter 30 
kronor.
Det ligger en pojke i en säng. Han är mörkrädd och har svårt 
att sova. När han kramar om ett av sina gosedjur öppnar sig 
plötsligt en värld av lek, sång, fantasi och äventyr för pojken 
och alla hans gosedjur... Gosedjur kan trösta och ge hopp, 
kan vara roliga och få en att skratta, kan hitta på bus och kan 
trösta när man är arg.
Rekommenderad: ålder 3-6 år

Barnteater: 

Maskresan
Lördag 4 april, klockan 11.00. 
Sessionssalen. 
Biljetter 30 kronor.
Fritt efter Pernilla Stalfelts bok 
- Har du ingenting att göra ? - Nej.
- Följ med och kryp, sa masken 
med den långa luvan.
- Okej då, sa masken med det 
rufsiga håret.
Det är trevligt att krypa två 
tillsammans.
Följ med på en underbar resa 
för de allra minsta full av roliga möten samt lekfulla ramsor 
& sånger. Men framför allt ett gäng underbart fantasifulla 
maskar.
Rekommenderad ålder: 2-5 år 

Påsklovspyssel 
Onsdag 8 april klockan 14.00-15.30 i biblioteket.
Gratis. Begränsat antal platser, föranmälan till biblioteket.
Kom och gör fi na kycklingar, påskkort och annat roligt! Från 8 år.

Juniordagen
Lördag 25 april klockan 10.00-13.00 i Parken.
En dag full med olika aktiviteter för barn och ungdomar i 
Götene kommun. 
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Dagbio
5 februari: En del av mitt hjärta 
Tomas Ledins sånger blir spelfi lm. ”En del av mitt hjärta” 
heter den romantiska, musikaliska komedi. Huvudkaraktärerna 
är hämtade ur Ledins musik och spelas av stjärnor som Malin 
Åkerman, Jonas Karlsson, Shima Niavarani, Johan Ulveson, 
Marie Richardson, Johan Rheborg och Per Andersson.

4 mars: En komikers uppväxt
Drama baserad på Jonas Gardells självupplevda berättelse. 
1970-talet varvas med nutid. Filmens berättare Juha gör 
succé som medelålders berömd scenpersonlighet på Göta 
Lejon i Stockholm, men tar oss med till barndomens minnen 
och bästisarna Thomas och Jenny, vännerna som han också 
skämdes för när de mobbades av de andra i klassen.

1 april: Judy
Året är 1969, och fl ickan som blev allas älskling i Trollkarlen 
från OZ är en dyrkad 46-årig artist med en rad fi lmsuccéer 
och fyra äktenskap i bagaget. Nu förbereder sig Judy Garland 
för en rad utsålda konserter i London. Judy charmar alla med 
värme, slagfärdighet och fantastiska scenframträdanden. Men 
hon är märkt av ett liv i ständigt rampljus sedan barnsben. 

6 maj: Unga kvinnor
Filmen utspelar sig i USA som precis genomlidit ett 
inbördeskrig. Vi får följa de fyra systrarna Jo, Meg, Amy och 
Beths uppväxt när de lämnar barndomen för att träda in i 
vuxenlivet med allt vad det innebär i en tid som denna där 
fattigdom, sjukdom och den osäkerhet en ogift kvinna möter 
är ständigt närvarande.

Dagbion visas onsdagar kl 14.00 på Bio Göta Lejon. Biljetter 
100 kronor, fi ka ingår efter fi lmen i Torgcaféet. Biokassan 
öppnar klockan 13.30 visningsdagen. Biljetter bokas på 
medborgarkontoret, hämta gärna ut biljetten i förväg.

Medarrangörer: Biografföreningen Göta Lejon, PRO, SPF, ABF, 
Vuxenskolan och Götene kommun.



Januari

Kulturcafé med vernissage: 

Karin Börjesson 
Måndag 13 januari, Götene konstrum och bibliotek. 
Fri entré.
Klockan 18.00, fi lmvisning i biblioteket, ca 19.00 vernissage i 
konstrummet. 
Karin Börjesson har utbildat sig på Karlstads fria målarskola 
och på Gerlesborgsskolans kurser. Hennes verk fi nns i 
fl era kommuner i Värmland och hon är aktiv i Värmlands 
konstnärsförbund. 
Kvällen avslutas med café och musik av SENSE - Lovisa Ullberg, 
Ellen Friberg, Stina Orrbèn och Nea Sandgren.
Utställningen pågår till 6 februari.
Samarrangemang med Götene konstförening och NBV.

Släktforskningens dag 
Lördag 18 januari
Karin Jonsson, berättar ”Släktingar som utvandrade från 
Kinnekulle till Amerika, Kanada och Australien”.
Arrangör: Götene Släktforskarförening

Jorden runt med 
Carina och Jan-Erik Björk
Onsdag 22 januari klockan 19.00, biblioteket. Fri entré 
Upplev jaguarer och björnar, djungel och glaciärer, möten med 
indianer och japaner under resor världen över.
Samarrangemang med Vuxenskolan

Göteborgs fi lmfestival
Invigning fredag 24 januari
Fredagen den 24 januari rullar vi ut röda mattan för 
invigningen av den 43:e upplagan av Göteborg Film Festival. 
Bio Göta Lejon är en del av Opening Ceremony genom 
livesändning och en egen glittrig mingelkväll.
17:00 Bion öppnar med mingel
17:30 Invigningsceremonin direktsänds från Draken
18:15 Långfi lm visas
Mingelbuffé efter fi lmen.
Biljetter 40 kronor inklusive mingelbuffé. 
Alla som köper biljett får ett gratis festivalpass till Göteborg 
Film Festival, värde 50 kronor.

Filmisk salong
Ta chansen att se intressant fi lm och ta del av spännande 
samtal i årets festivalnyhet Filmisk salong.
Samarrangemang med Bioföreningen Göta Lejon.

Söndag 26 januari: tema Ålderism 
Film: Ladies of Steel  
Gäst: Marianne Rundström

Tisdag 28 januari: tema Artifi ciell intelligens
Film: iHUMAN  
Gäster: Dorna Behdadi, Doktorand praktisk fi losofi 
Olle Häggström, Professor i matematisk statistik

Torsdag 30 januari: tema Mansroller 
Film: SÄLLSKAPET – intervjuer ifrån alltings mittpunkt 
Gäst: Mark Levengood 

Fredag 31 januari: tema Glesbygd 
Film: The County 
Gäster: Marit Kapla och PO Tidholm

Februari

Poesikväll med Ylva Borg
Tisdag 4 februari klockan 19.00, biblioteket. 
Biljetter 50 kronor (fi ka ingår). 
Illustratören, konstnären och poeten Ylva Borg läser ur sin 
diktsamling samt visar bilder och berättar om den resa hon 
gjorde med tåg från Skövde till Beijing. En 9000 km lång 
resa med en främling, som fi ck henne att börja skriva poesi. 
Följ med in på hemliga, ryska källarkrogar och ut på den 
mongoliska stäppen och hör henne också berätta om hur 
viktigt det är att vara personlig och sårbar i sitt konstnärskap.
Samarrangemang med ABF

Karlsborgs storband – en 
hyllning till Elvis Presley
Lördag 22 februari, 
klockan 16.00, 
Sessionssalen. 
Biljetter 150 kronor.
Karlsborgs storband 
har i år valt som tema 
att hylla ”rock n roll 
giganten” Elvis Presley. I 
programmet fi nns bland 
andra sådana välkända 
låtar som Blue Suede Shoes, King Creole, Are You Lonesome 
Tonight och Hound Dog, några i konventionell dräkt, andra i en 
nyare rytmkostym. Vincent Franklind, kvällens Elvis-tolkare, 
har studerat på musiklinjen i Hjo folkhögskola, Iggesund och 
musikhögskolan i Piteå.
Samarrangemang med Götene jazzklubb och Vuxenskolan

Kulturcafé med vernissage: 

Pamela Wilson 
Måndag 24 februari, Götene konstrum och bibliotek. 
Fri entré.
Klockan 18.00, fi lmvisning i biblioteket 
Ca 19.00 vernissage i konstrummet 
Pamela Wilson är född och utbildad i Australien men lever och 
arbetar sedan 30 år i Sverige. Hon arbetar i olika material 
som silver, järn, koppar, aluminium och plast. I sina smycken 
använder hon ofta textila tekniker, något som gör hennes verk 
fria och annorlunda. Kvällen avslutas med café och musik av 
Backeborgsduon - Jenny Lander violin och Torbjörn Möller 
gitarr som framför klassisk musik, visa och folkton.
Utställningen pågår till 18 mars.
Samarrangemang med Götene konstförening och NBV.

Maja-Karin Fredriksson
Torsdag 27 februari, 
klockan 19.00, 
Götasalen (bion). 
Biljetter 80 kronor.
Maja-Karin Fredriksson 
tolkar poeten Ebba 
Lindqvist (1908-1995) 
samt berättar om hennes 
liv och sin egen relation 
till lyriken. Hon berättar 
också om processen att tonsätta en poet. Maja-Karins musik 
är suggestiv och samtidigt oförställt rak när den bär fram Ebba 
Lindqvists mer än halvsekelgamla texter. 
Musiker: Maja-Karin Fredriksson: sång & gitarr,
Lovisa Samuelsson: cello
Musik på bibliotek i samarbete med MCV och ABF.

Mars

Viskväll i Hangelösa:

med Paulsson & Djup
Hangelösa bygdegård, söndag 8 mars 
klockan 17.00. Biljetter 100 kronor.
Jimmy Paulsson och Anders Djup är en 
välkänd och uppskattad duo. De startade 
2008 och har sedan dess gjort många 
spelningar i kyrkor och andra platser. 
Båda har spelat och sjungit länge, Jimmy 
var tidigare medlem i Scotts orkester och 
Anders har musik och toner ”i generna”.
Årets viskväll i Hangelösa bygdegård bjuder på musik av Elvis, 
Johnny Cash vilket varvas med svenska visor.
Arrangör: Mötesplats Hanglösa

Måne och sol
Torsdag 12 mars, klockan 19.00. Götasalen (bion). 
Biljetter 80 kronor
Hälsning från Hellsing! Ett program med Hellsings diktkonst, 
fantasifullt tonsatt av Stefan Forssén. 
I ett mångårigt samarbete med Lennart Hellsing tonsatte 
Stefan Forssén en hel del av hans färgrika lyrik. Det blev 
roliga, originella och fi nstämda sånger som framförs av Trio 
Måne och Sol, vokalt och instrumentalt. Sångerna speglar den 
stora variationen i Hellsings diktkonst, rim och ramsor om 
kärlek, livsfi losofi  och naturens skönhet. (Konserten riktar sig 
främst till en vuxenpublik).
Åsa Johansson: violin, dragspel och sång
Brita Lindgren: klarinett, sång
Stefan Forssén: piano
Musik på bibliotek i samarbete med MCV och ABF.

ALL DIGITAL Week
23-29 mars
En vecka med inspirerande och lärorika aktiviteter som bidrar 
till att alla kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. 
Separat program kommer.

Kulturcafé med vernissage: 

Rolf Gustafsson - glas och grafi k
Måndag 23 mars, Götene konstrum och bibliotek. Fri entré.
Klockan 18.00, fi lmvisning i biblioteket, ca 19.00 vernissage i 
konstrummet. 
Rolf Gustafsson bor lantligt i Persbyn utanför Åmål. Det är 
naturen där, skogar och våtmarker som inspirerar honom i 
hans konst. Han utbildade sig på Valand i Göteborg och blev 
sedan Västsverige trogen. Mest har han verkat i Värmland och 
Dalsland. Där har han varit aktiv och ställt ut sedan sent 70-tal 
och utfört många offentliga utsmyckningar.
Utställningen pågår till 23 april.
Samarrangemang med Götene konstförening och NBV.

Föredrag med Johann Lang:

Nyttan med bin
Tisdag 24 mars klockan 18.30 
i Sessionssalen, Centrumhuset. 
Biljetter 100 kronor inkl. fi ka.
Johann berättar om biodlingens 
betydelse och förutsättningar i Sverige 
och Norden såväl som andra länder. 
Johann är fotograf och tecknare för boken Bin till nytta och 
nöje. I sin andra bok, Honung, har Johann samlat fakta, recept 
och tips på hur man kan använda binas biprodukter. 
Samarrangemang med Vuxenskolan, Götene Biodlarförening 
och Götene Trädgårdsförening.

www.gotene.se/kultur

Ale Möller och 
Göteborg Wind Orchestra
Söndag 29 mars klockan 16.00, 
Sessionssalen. Biljetter 220 kronor.
Ale Möller är musikanten med hela 
världens musik i hjärtat och som med 
musikalisk djärvhet och glödande 
passion bygger ett musiklandskap 
grundat på musiktraditioner från 
jordens alla hörn. Hans musik och 
uttryck är medryckande och rör 
sig i gränslandet mellan folkmusik, 
världsmusik, improvisation och konstmusik. Få kan som Ale 
Möller skapa riktig tokglädje både på och utanför scenen. 
Göteborg Wind Orchestra har långa och stolta traditioner 
från Göteborg Spårvägspersonals Musikkår som bildades redan 
år 1905. Idag är GWO en professionell blåsorkester som ger 
konserter i hela Västra Götaland.

Tobias Rawet - Att 
överleva Förintelsen
Måndag 30 mars, klockan 18.00. 
Sessionssalen. Fri entré.
I Sverige fi nns idag färre än 800 judar 
kvar som överlevde Förintelsen, och 
det är bara ett fåtal som fortfarande 
orkar och klarar av att berätta, 
Tobias Rawet är en av dem. När den tyska armén invaderade 
Lódz i Polen 1939 var Tobias Rawet 3,5 år gammal. Genom 
dramatiska händelser lyckades han undkomma det provisoriska 
ghettots soldater. Tobias Rawet berättar om hur han överlevde 
den systematiska förintelsen av Europas judar.

April

Föreläsning med Anna-Lena Hultman:

DNA-forskning
Onsdag 15 april, Sessionssalen. Biljetter 50 kr inkl fi ka.
Anna-Lena Hultman, föreläser om DNA-forskning. Vi får 
grundläggande information om hur det går till att forska med 
hjälp av DNA. Möjlighet fi nns att testa sig innan föreläsningen 
börjar (ät ej 1 h innan) eller köpa med ett kit hem, 
kortbetalning. Informationsmaterial delas ut. Kaffeservering. 
Arrangör: Götene Släktforskarförening

Författarbesöks på Världsbokdagen:

Hanna Landahl
Torsdag 23 april klockan 19.00, 
biblioteket. Biljetter 50 kronor.
Hanna Landahl skriver för både vuxna 
och barn. 2017 blev hon nominerad 
till Studieförbundet Vuxenskolans 
författarpris för sin debut ”Välkommen 
till Himmelsta”. Hon bor tillsammans 
med sin familj på landet utanför 
Falköping. I februari 2020 kommer 
Hannas tredje roman för vuxna. Den heter Ljuskällan och 
handlar om hur svårt det är att göra ”rätt” i livet och om 
kompromisserna vi tvingas göra i våra relationer.
Samarrangemang med Vuxenskolan.

Maj

Vårrundan Kinnekulle
2-3 maj. En helg fylld med konst, kultur, hantverk och mat då 
Kinnekullebygden välkomnar alla besökare till en ny säsong.

Tobias Rawet är en av dem. När den tyska armén invaderade 

Göteborg Wind Orchestra

Maja-Karin Fredriksson

med Paulsson & Djup


