
KULTURSOMMAR 2013
i Götene

Kulturlivet är intensivt under sommaren!
I evenemangskalendern på www.gotene.se 
och www.lackokinnekulle.se kan du hitta allt 

som händer i Götene i sommar.

Kulturen Götene kommun
För mer information kontakta Medborgarkontoret, 

telefon 0511-38 60 01
eller besök www.gotene.se/kultur



Mångfaldsveckan 25-29 juni
En vecka full av musik, sång, färg, form och spännande aktiviteter och möten för alla. Se 
separat program www.gotene.se/mangfaldsveckan
Avslutningsfest lördag 29 juni på Solbacken.

Sommarmusik på Falkängen, Hällekis
Fem onsdagkvällar i juli kl. 18.00, utescenen vid kaffestugan, fri entré

3 juli - Crossroads
Ett gäng grabbar med ett gemensamt mål - att spela hejdlöst bra rock ’n roll tillsammans 
på ett lättsamt och roligt sätt.

10 juli - Too Late 
Sju glada musikanter som vill spela rock i en salig blandning från 60-talet till nu så att det 
spritter i benen på publiken. 

17 juli - Stonegate Street Band
Evergreens, tradjazz och marschmusik framförs med elegans av denna brasseptet under 
ledning av nestorn Curt Westerling. 

24 juli - Cantanti
Talangfulla ungdomar visar framfötterna i ett varierat program ur den svenska 
popskatten. 

31 juli - Swagbelly Boys 
Med en bred repertoar av musik från 50-, 60- och 70-talet serveras det rock ’n roll, jazz, 
pop och rockabilly kryddat med svensk och irländs folkmusik.  

Arr: Kulturen Götene kommun, Falkängens Vandrarhem och konferens, 
Falkängens hantverksby

Musik på slott och herresäten
Stora upplevelser i unika miljöer. 

16 juli - Ensemble Neummüller
Kl. 18.00 i magasinet på Hjelmsäter egendom, 
Följ med till 1700-talets London och de tyskar, italienare och engelsmän som samlades 
där. Guidar gör mezzosopranen Tove Dahlberg, Maria Neumüller på barockoboe, Eva 
Maria Thür på barockcello och cembalisten Benjamin Åberg.

20 augusti - Tomas Andersson Wij
Kl. 19.00 på Kollängens tingshus
Med sin akustiska gitarr och speciella ton har Tomas Andersson Wij genom åren lagt 
beslag på en allt större plats i den svenska folksjälen. 

Läs om hela konsertserien i Musik på slott och herresätens folder på 
www.musikpaslott.se. Biljetter 220/110 kr.

Ännu mer kultur i sommar!
Från det vita - 19 juni - 7 juli
Konstutställning av Africa Coll, Serinyà, Petra Gunnarsson, Mónica Edo och Jordi Coll i 
Kollängens tingshus
Vernissage 19 juni kl. 22.00. Utställningen pågår 19 juni - 7 juli
Arr: NBV, fam. Stigson-Lokrantz

Eine Kleine Nachtmusik - 25 juli kl. 22.00
Lättlyssnat klassiskt i sommarnatten med Trio con Brio på Kollängen
Biljetter 100 kr,  bokas 0733-83 83 62
Arr: NBV, Lidköpings orkesterförening

Mot Nidaros - 28 juli - 10 augusti
Konstutställning inspirerad av tankar kring begreppet ”pilgrim” i Hangelösa kyrka.
Konstnärer: Edna Cers, Margareta Mannervik och Anneli Martin
Arr: Källby församling

Hitta hem - 23-25 augusti
De avslutande tre delarna av den musikaliska pilgripsvandringen ”Meningen med 
livet”. Pilgrimsvandring från Lidköping till Götene via Husaby. Dagarna avslutas med 
musikupplevelser. Läs mer på www.hittahem.net. 

Sommarmusik i kyrkorna
De fyra pastoraten i Götene kommun bjuder på många konserter runt om i kyrkorna i 
sommar. Se särskilt programblad, www.svenskakyrkan.se

The Audience - 1 september kl. 16.00
Helen Mirren-pjäsen från National Theatre i London sänds i Biograf Göta Lejon
Arr: Biografföreningen Göta Lejon, Kulturen Götene kommun

Hembygdsrally - 8 september
Besök hembygdsgårdarna under Kulturarvsdagen. Årets tema är människors 
mötesplatser.
Arr: Hembygdskretsen, Vuxenskolan

Götene i 50-tal 
14 - 28 juni 
ur Götenes museums samlingar

Mångfald 
19 juni - 12 juli
Alster från Mångfaldsveckan

Fotoutställning 
15 juli - 2 augusti
Götene fotoklubb

Håll masken! 
5 augusti - 6 september
Broderiakademin Skaraborg visar 100 
broderade och fantasifulla masker

Sommar i Götene konstrum

Med reservation för eventuella förändringar i programmet. 


