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Biljetter
Biljetter till evenemangen 
kan köpas på: 

Medborgarkontoret, Götene
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.

Barn- och ungdomspriser
Barn under 12 år har gratis
entré i målsmans sällskap.
Ungdomar upp till 26 år
har rabatterat biljettpris.
Rabatten gäller inte
barnteater eller om annat
anges i programmet.

Kulturprogram
hösten 2018

Kulturcafé med vernissage:
Margareta Johansson och 
dansföreställningen Into the Roots
Måndag 19 november, Götene konstrum och sessionssal
Klockan 19.00 Vernissage med konstnärssamtal.

Margareta Johansson är utbildad på Formakademin i Lidköping. 
Hon arbetar både med skulptur och ett bassortiment, som 
bland annat innehåller asken ”Gömma”. Hon avslutade sin 
utbildning våren 2016, men har redan haft flera separat-
utställningar.
Klockan 20.00 Dansföreställning Into the Roots
För oss som en gång flyttat hemifrån eller vi som tvingats på 
flykt. Var ska jag rota mig nu? En dansföreställning med humor, 
närvaro och smärtsam hemlängtan. En fyllig och inspirerande 
föreställning om livet, drömmar och samvetskval!
Fanny Kivimäki, är artist in residence på Vara Konserthus. Into 
the Roots är hennes första verk på konserthusets scen och hon 
jobbar tillsammans med videokonstnären Carolina Jonsson 
som bor i Hangelösa. Dans och videokonst blandas på ett 
spännande vis tillsammans med nyskriven musik av Sebastian 
Ring. Med ljusdesign av Lovisa Ivenholt-Bergqvist.
Biljetter till dansföreställningen 100 kronor.

Släktforskarträff om släkten von Hoffsten
Onsdag 21 november, Götene biliotek klockan 19.00. 
Fri entré, alla välkomna.
Vi får höra Margareta och Göran Arwidsson berätta om sin 
forskning runt släkten von Hoffsten.

   December
Konsert:  
”När det lider mot jul”, Hällekis musikkår 
Lördag 1 december klockan 15.00 och klockan 19.00, 
Medelplana kyrka. Biljetter 150 kronor.
Hällekis musikkårs stämningsfulla julkonsert tillsammans med 
sångsolisterna Maria Sitte och Peter Kling. Arrangör: Hällekis 
Musikkår

Götene fotoklubbs utställning i konstrummet
Vernissage 17 december klockan 18.00-20.00
Medlemmar i Götene fotoklubb ställer ut sina foton i en 
gemensam utställning.

Släktforskningshjälp
Torsdagarna 30 augusti, 27 september, 25 oktober och  
29 november klockan 14.00 – 17.00 finns 
Släktforskarföreningen på plats i Götene biblioteket redo att 
hjälpa till med släktforskningsfrågor.

Barn och familj
Barnteater:  
Nasse hittar en stol
Lördag 15 september, 
Sessionssalen Centrumhuset,  
klockan 10.30. 
Biljetter 30 kronor. 

En filosofisk, rolig familjeföreställning baserad på Sven 
Nordqvist barnboksklassiker. Björnen Nasse ser något han aldrig 
sett förut. En stol! Med vad är en stol? Vad skall man med en 
sådan till? Med Teater Trampolin, för barn från cirka 3 år.

Elsa Beskow-firande
Lördag 29 september, Götene bibliotek klockan 11.00. 
Fri entré. 

”Det var en gång en liten stad, och i den staden fanns en liten 
gata, och vid den gatan låg ett litet gult hus, och i det huset 
bodde tre systrar: Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin.” 
Så börjar Elsa Beskows populära bok om de tre tanterna och i 
år är det 100 år sedan den första boken gavs ut! Vi firar med 
sagostund och musik. För barn från cirka 3 år.

Dockteater:  
Lilla syster kanin
Fredag 19 oktober, 
Sessionssalen klockan 16.00.  
Biljetter 30 kronor.

Storebror har lovat att passa sin 
syster, men det är inte så lätt. 
Särskilt som hon matvägrar, 
gallskriker och till råga på allt 
nästan blir rävmiddag. ”Om 
man bara är lugn och inte blir arg och förtvivlad, så går det.” 
tänker storebror.
En pjäs som publiken aldrig tröttnar på, i en varm och 
humoristisk föreställning fritt tolkad efter en bok av Ulf 
Nilsson. Med Dockteatern Tittut, för barn 2-6 år.

HÖSTLOV ≈ LÄSLOV!
Boksläpp: 
Barnboksserien KLUB:s senaste bok ”Lillebror”
Götene bibliotek, 30 oktober klockan 16.00

Ellen Eriksson har boksläpp för sin bok ”Lillebror” som är en 
del i barnboksserien Kiras och Luppes Bestiarium (KLUB). KLUB 
är en samling berättelser skapade av spelutvecklingsstudenter 
vid Skövde Högskola. I berättelserna vävs kulturarvsplatser i 
Skaraborg samman med lokala sägner och sagoväsen. Nu har 
turen kommit till Götene!

Höstlovsaktiviteter på kulturskolan
Onsdag 31 oktober, Kulturskolan, Västerbyskolan  
klockan 10.00-13.00.

Kom till oss på kulturskolan och gör din egen kasperdocka. 
Tillsammans skapar vi en berättelse som din kasperdocka får 
en egen roll i.

Höstlovspyssel 
Onsdag 31 oktober, Fornparken klockan 14.00-17.00.

Mysigt höstlovspyssel i Fornparken tillsammans med Gun 
Alexandersson och Lena Wedman. 

Dinn Dinn Bulo 
– Afrikanska sagor, berättande och livemusik för barn
Torsdag 1 november, Biblioteket klockan 15.00

Dinn Dinn Bulo – Afrikanska sagor, berättande och livemusik 
för barn (6-10 år). Följ med Assane och Tapha när de berättar 
sagor och sjunger sånger från sitt hemland Senegal. Med musik 
och humor får vi veta vad som hände den hungriga krokodilen, 
den lataste mannen i världen och flickan som fick alla att 
lyssna.

Filmfrossa på höstlovet
Fler lovaktiviteter hittar du på www.gotene.se/hostlov

Superhjältekalas
Lördag 17 november 2018 klockan 10-12 i Centrumhuset 

Årets stora familjedag har temat Superhjältar med aktiviteter 
i hela Centrumhuset. Alla kan vara en superhjälte för alla kan 
ju göra något bra för någon annan. Kom gärna utklädd.

Bibblans bokklubb
för dig som går i åk 2 och uppåt
Plats: Götene kommunbibliotek. Tid: klockan 15.00-16.00
11 september – 2 oktober – 30 oktober – 4 december 
Vi fyller träffarna med boktips, läsning, fika och boklån.

Dagbio:
26 september: Mamma Mia! Here We Go Again
Filmen tar oss tillbaka till den grekiska pärlan 
Kalokairi, till det förflutna, för att berätta 
historien om hur allt blev som det blev med helt 
ny originalmusik baserad på ABBAs låtskatt.

17 oktober: Vad ska folk säga
Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett 
dubbelliv. Hemma följer hon strikt familjens 
pakistanska traditioner, men med sina vänner 
lever hon ett vanligt modernt tonårsliv. När 
hennes pappa kommer på henne med att ha en 
pojkvän, skickas hon till Pakistan – ett land där 
hon aldrig tidigare varit.

14 november: Guernseys litteratur- och 
potatisskalspajsällskap 
London, 1946. Den karismatiska författaren Juliet 
får ett brev från en mystisk litteraturklubb på den 
tidigare nazi-ockuperade ön Guernsey. Nyfiken 
på vilka som ligger bakom brevet bestämmer hon 
sig för att besöka ön. Allteftersom krigstidens 
hemligheter uppenbaras blir Juliet alltmer fäst 
vid ön och bokklubben vilket förändrar hennes liv 
för alltid.

5 december: Fakiren som fastnade i ett skåp
En underbar och komisk historia om Aja har bott 
hela sitt liv i Mumbai. Han uppträder på gatorna 
och människor tror att han har speciella magiska 
krafter. När mamman dör beger han sig till Paris 
för att hitta sin pappa. Första målet är IKEA som 
han drömt om att besöka sedan han var liten, 
något som leder till stora äventyr ut i världen. 

Dagbion visas onsdagar kl 14.00 på Bio Göta Lejon. Biljetter 90 
kronor inklusive efterföljande fika i Centrumcaféet. Biokassan 
öppnar klockan 13.30 visningsdagen. Biljetter bokas på 
medborgarkontoret, hämta gärna ut biljetten i förväg.

Medarrangörer: Biografföreningen Göta Lejon, Kulturen 
Götene kommun, PRO, SPF, ABF, Vuxenskolan, Centrumcafét.
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   September
Konsert:
Sangre de Muerdago
Onsdag 5 september, Kollängens tingshus klockan 19.00.

Sangre de Muerdago är ett folkmusikband från Galicien i 
nordvästra Spanien. På turné genom norra Europa besöker de 
Sverige för exklusiva spelningar – i Stockholm och i Kollängens 
tingshus.
Som uppvärmning kommer Kinnekullebon Erik Gärdefors att ge 
en akustisk solokonsert. Erik skriver musik under namnet Grift 
och influeras starkt av hembygden på och kring Kinnekulle.

Biljetter: 150 kronor. Förhandsboka din biljett genom att 
maila till kollangen@gmail.com eller ring till Ann-Louise 
Friberg på NBV 0733-83 83 62.
Arrangörer: Kollängens tingshus, NBV, Grift och Doomstar 
Bookings.

Musikteater i Lundsbrunns bygdegård: 
Den vackraste visan om livet självt
Lördag 8 september, 
Lundsbrunns bygdegård  
klockan 16.00 -18.00. 
Biljetter: Fri entré 5-12 år i 
vuxens sällskap, 13 år – vuxen 
100 kronor.

Tre gamänger - Maestro, Putz 
och Schäfern - har planerat 
att spela en fin konsert. Det är inte helt lätt att få till det 
just denna dag. ... eller rättare sagt inte helt lätt att få till 
det någon endaste dag. Allt de bestämt på förhand går åt 
pipsvängen. Föreställningen är en hyllning till de som i alla fall 
försöker. 
Föreställning, fikapaus, musik och berättelser med Friteatern. 
Det blir roligt och musikaliskt för alla barn från 5 år, ungdomar 
och vuxna. Kom helt oberoende av modersmål, alla förstår..
Arrangör: Lundsbrunns samhällsförening i samverkan med 
Studiefrämjandet och Kulturen.

Höstrundan 8-9 september
Aktiviteter och program på temat byggnadsvård, återbruk, 
möbelrenovering, antikt, natur och kultur på och runt 
Kinnekulle. Bland annat:
Lördag klockan 10.00-16.00 Skördemarknad i Husaby 
hembygdsgård och Mat- och kulturfest i Husaby Biskopsborg. 
Hela programmet presenteras i Höstrundans folder.

Kulturcafé med vernissage: 
Jonas Liveröd 
Måndag 10 september, Götene bibliotek och konstrum 
Klockan 18.00 i biblioteket: Jonas Liveröd visar bilder och 
berättar om sina inspirationskällor.
Klockan 19.00 Vernissage med konstnärssamtal. Därefter 
café med musikunderhållning av Emma Åkesson och Samuel 
Nilsson.
Jonas Liveröd är nyinflyttad i Götene, med ateljé och hem 
i den gamla lampaffären i Ågårdskvarn. Han är verksam 
internationellt och hans konstnärskap definieras av ett ivrigt 
och outtröttligt utforskande av nya material och möjligheter. 
Utställningen pågår till 5 oktober.
Arrangör: Götene konstförening i samverkan med NBV och 
Kulturen

Berättarkväll: 
”Kungen av Götene” – om Conrad Bergqvist
Måndag 17 september, Centrumcaféet, Centrumhuset 
klockan 18.30. Entré inklusive kaffe med dopp 60 kronor
Arrangör: Götene fornminnes och -hembygdsförening

Föredrag:  
Maria Pettersson från Holmestad, en svensk 
moder Theresa
Lördag 22 september, Götene bibliotek klockan 10.30.  
Entré 50 kronor.

Vi får höra den fascinerande berättelsen om Maria Pettersson 
från Holmestad och Lundsbrunn som reste till Kina som ung 
missionär i början på förra seklet. Där startade hon ett 
barnhem och man räknar med att hon under en tidperiod 
på 55 år räddat 3000 kinesiska barn till livet undan svält. 
Malmökonstnären Janeric Johansson har under 18 års tid 
verkat i Kina och de senaste sex åren har han forskat om 
Marias öde och nu skrivit en bok: ”Bilder av hopp - Svenskarna 
som förändrade Kinas historia.”
Medarrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Föreläsning med Patrik Sjöberg  
– Barns integritet
25 september Parken, Götene klockan 19.00-20.00. 
Föreläsningen har fri entré. Biljetter hämtas på 
Medborgarkontoret Centrumhuset i Götene. 

Fritid/Ungdom i Götene Kommun bjuder tillsammans med 
Folkhälsorådet, SISU Idrottsutbildarna och Vuxenskolan in till 
en föreläsning med Patrik Sjöberg, och ämnet för kvällen är 
”Barns integritet”.

   Oktober
Konstens vecka med filmvisning
Måndag 1 oktober, Bio Göta Lejon klockan 19.00. Fri entré. 

Mingel med förfriskningar halvtimmen innan filmen börjar.
Götene konstförening firar Konstens vecka och bjuder in till 
en sevärd film om den kinesiske konstnären Ai Weiwei, i Alison 
Klaymans dokumentär Never Sorry.
Arrangör: Götene konstförening

Musik på bilioteket:  
Karin Boyes kraftfulla dikter  
i själfull musikalisk skrud
Torsdag 4 oktober, Götene 
bibliotek klockan 19.00.  
Biljetter 50 kronor.

”Jag vill möta livets makter 
vapenlös” - Möt Boye och 
hennes diktning i nya 
innerliga och pricksäkra 
musikaliska tolkningar av 
Petra Haraldson, piano/sång, och Camilla Åström, dragspel/
sång. Ett personligt urval med en stark ådra av både vemod 
och mod. Musiken och sången ackompanjerar, förstärker och 
tillför helt nya och överraskande dimensioner till texternas 
redan kraftfulla uttryck.
Kvällen ingår i konsertserien Musik på biblioteket med stöd av 
Musikcentrum Väst och ABF.

Musikföredrag:
Historia, historier och sånger från den gröna ön
Måndag 8 oktober, Götene bibliotek klockan 19.00. Fri entré

Musikföredrag med Staffan Berlin om Irlands historia och 
kultur, med fokus på landets historia. Berättande varvas med 
folksånger där de flesta sångerna belyser händelser i Irlands 
historia. Föredraget kan ses som en introduktion till konserten 
med Clann Mhic Ruairi den 27 oktober.
Samarrangemang: Kulturen och Götene Pastorat

Teater:  
”Vad vi ljuger om när vi ljuger om Italien”
Söndag 14 oktober, 
Österängs bygdegård 
klockan 16.00. 
Biljetter 100 kronor. 

Masthuggsteatern presenterar 
en snabbkäftad komedi om 
lögner, bluffar och önskan 
att verka lite mer Italien. 
Har du överdrivit lite någon gång? Kanske brett på lite extra? 
Kanske suttit på kafferasten och skrutit om den roliga festen 
du var på fastän du egentligen vantrivdes? Bara bättrat på lite, 
för vardagen är ju så vardaglig liksom, mer tältsemester än 
Italien. Och vem vill vara det när alla andra är så perfekta? 
Föreställning i en akt på drygt en timma. 
Arrangör: Österängs bygdegårdsförening i samverkan med 
Kulturen.

Kulturcafé med vernissage: 
Annika Eichhorn - akvarell
Måndag 15 oktober, Götene konstrum och bibliotek. 
Filmvisning klockan 18.00.  
Klockan 19.00 Vernissage med konstnärssamtal. 
Därefter café med musikunderhållning av Markus Hald.
Det är mötet mellan natur och kultur som intresserar Annika 
Eichhorn i hennes måleri. Under åren som gått har vi fått se 
många fina landskap och hus med egen karaktär. Utställningen 
pågår till 9 november.
Arrangör: Götene konstförening i samverkan med NBV och 
Kulturen

Släktforskarträff om DNA-forskning
Onsdag 17 oktober, Götene biliotek klockan 19.00.  
Fri entré, alla välkomna.

Rolf Hilmersson berättar om hur man går till väga och vad man 
kan få fram av testet. Men framför allt vad han själv fått ut av 
det…

Konsert:  
Fredaxorgel med professor Margaret Phillips
Fredagen den 19 oktober, Husaby kyrka, klockan 19.30.  
Fri entré.

Professor Margaret Phillips, en av världens främsta 
konsertorganister, gästar Husaby kyrka. Margaret Phillips har 
konserterat i stora delar av västvärlden och besökt Sverige 
många gånger. Sedan 1996 är Margaret Phillips orgelprofessor 
vid Royal College of Music i London, även gästlärare vid 
andra universitet och jurymedlem vid olika internationella 
orgeltävlingar med mera.
Vid konserten i Husaby får vi lyssna till musik av bland annat 
Bruhns, Bach, Mozart och Stanford.
Arrangör: Götene Pastorat tillsammans med SENSUS.
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Höstkonsert:
Hällekis musikkår och Skara manskör 
Söndag 21 oktober Liljestensskolan, klockan 16.00.  
Biljetter 100 kronor köps på plats. Inget förköp.

Hällekis musikkår och Skara manskör höll konsert tillsammans 
första gången förra hösten. Samarbetet gav mersmak och nu 
hälsar de åter välkommen till en gemensam höstkonsert med 
Skara manskör och Hällekis musikkår!
Programmet är trendigt spretigt med glimten i ögat 
-traditionella körsånger, känd marschmusik och allt möjligt 
däremellan.
Arrangör: Hällekis musikkår

Konsert:  
Clann Mhic Ruairí 
Lördag 27 oktober, Kinne-
Kleva kyrka klockan 16.00.  
Biljetter 100 kronor.

Clann Mhic Ruairi (uttalas 
Klann Wick Råri) kommer från 
den lilla byn Rann na Feirste 
i Donegal och är en grupp 
bestående av bröderna Donall, Tony, Aodh, Sean och Tonys 
dotter Megan. Gruppens repertoar är hämtad ur den gamla 
irländska sångtraditionen (sean nos) från hemvisten i Donegal. 
Under Clann Mhic Ruaris besök i Sverige 2015 fick man ett 
fantastiskt gensvar av publiken och nu får vi åter chansen att 
uppleva äkta irländsk spelglädje.
Samarrangemang med Götene pastorat

   November
Berättarkväll: 
Om Edla Pettersson och Anna Björnberg
Måndag 12 november, Centrumcaféet, Centrumhuset 
klockan 18.30. Entré inklusive kaffe med dopp 60 kronor.

Om Edla Pettersson och Anna Björnberg som tillsammans 
startade Elimförsamlingen med hjälp av Lewi Pehtrus.  
Bengt-Göran Nilsson ansvarar för programmet. 
Arrangör: Götene fornminnes- och hembygdsförening

Kura skymning under Nordiska litteraturveckan:
Författarbesök av Sara Beischer
Tisdag 13 november, Götene 
bibliotek klockan 19.00. 
Biljetter 50 kronor.

Sara Beischer (f.1983) debuterade 
2012 med den uppmärksammade 
romanen ”Jag ska egentligen inte 
jobba här”. Året därpå utkom hon 
med ”Det finns råttor överallt 
utom på Antarktis”, som också den 
prisbelönades och lovordades. 2016 
utkom den tredje romanen ”Mamma 
är bara lite trött”, en samtidsskildring 
om en småbarnsförälders stressiga och kravfyllda vardag. Nu i 
oktober släpper hon boken ”Jag ska egentligen inte prata om 
det här”.
Sara arbetar som författare och föreläsare och är utbildad 
gymnasielärare i svenska och religion.

Lunchuppläsningar hela veckan i biblioteket klockan 12.30.
Fri entré.


