
Götenelördan
Götenelördan den 26 maj bjuder som vanligt på barn- och 
familjeprogram och andra roliga aktiviteter. För tider och 
innehåll se kommande annonsering. Arrangör: Lions

Dagbio
Dagbion visas onsdagar kl 14.00 på Bio Göta Lejon. 
Biljetter 90 kronor inklusive (efterföljande) fika i 
Centrumcaféet.

Solsidan - 7 februari 
En av Sveriges populäraste komediserier tar 
steget till vita duken! Vi får följa de tre paren 
i en komedi om kärlek, barnlängtan, knepiga 
föräldrar och oskrivna badregler i Torekov.

För kärlekens skull - 7 mars
Filmen om en av Sveriges mest älskade artister 
och hans dramatiska, kontrastrika och alltför 
korta liv. I början av 70-talet greps Sverige av 
total Ted-feber och hela landet fascinerades av 
hans glädje, energi, talang och fantastiska låtar.

Korparna - 4 april
Agne sliter hårt för att få gården att gå runt. 
Ett arbete som nöter på honom både fysiskt 
och psykiskt. Agnes familj har brukat gården 
i generationer och han har tagit för givet att 
äldste sonen Klas ska ta över när han själv inte 
längre orkar. Klas däremot vill inte gå i faderns 
fotspår. Reine Brynolfsson har hyllats för rollen 
som Ange.

Tårtgeneralen – 2 maj
Tårtgeneralen bygger på de händelser som 
inträffade i Köping våren 1985, då Jan Guillou 
i TV utsett Köping till Sveriges tråkigaste stad. 
Det är en varm komedi med Mikael Persbrandt 
i huvudrollen. Biokassan öppnar klockan 13.30 
visningsdagen. Biljetter bokas och kan hämtas 
ut i förväg på medborgarkontoret.

Medarrangörer: ABF, Biografföreningen Göta 
Lejon, PRO, SPF och Vuxenskolan.
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Biljetter och rabatter

Kulturprogram

våren 2018

Biljetter till evenemangen  
kan bokas och 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. 

Dagbio

Biljetter bokas på  
www.gotene.se/bio eller i 
medborgarkontoret. 

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.

Live och teater på bio
De som har Riksteaterns 
scenpass får 10 procent rabatt 
på biljettpriset. Ungdomar 
upp till 26 år får 25 procent 
rabatt.

April
Kulturcafé med vernissage: Anette Magnusson – 
vävar och collage 
Måndag 9 april, Götene bibliotek och konstrum. Filmvisning 
klockan 18.00, konstsamtal kl 19.00 med efterföljande fika 
och lyrik med Björn Sjöstedt. Fri entré.

Anette Magnusson har arbetat med konst i 60 år och firar 
det med en utställning. Under dessa år har hon regelbundet 
ställt ut, utfört många offentliga utsmyckningar, föreläst och 
inspirerat andra. Utställningen pågår till 4 maj.

Medarrangörer: Götene Konstförening, NBV 

Dan Andersson-kväll i Fornparken 
Onsdag 18 april kl 18.30, entré inklusive fika 60 kronor.

Märta och Larseric Nyberg framför ett program i ord och ton 
om finnmarksskalden och mystikern Dan Andersson.

Arrangörer: Götene fornminnes- och hembygdsförening, 
Vuxenskolan.

”Må Gott i Götene”
Lördag 21 april. 

”Må gott i Götene” är ett evenemang om livsstil, kost och 
hälsa i centrala Götene.

Världsbokdagen 
Måndag 23 april, klockan 18.00, Götene bibliotek, 
fri entré.

Måndag den 23 april är det boken som står i centrum. 
Då firas Världsbokdagen som instiftats av Unesco för att 
uppmärksamma boken och upphovsrätten. Biblioteket 
presenterar boktips och bjuder på fika. 

Maj
Vårrundekonsert: ”Toner längs vägen”
Lördag 5 maj klockan 18.00. Forshems kyrka, 
biljetter 150 kronor.

Stor konsert med specialskrivet program och spännande 
musikermöten. Klassisk musik, jazz och visa i en skön 
blandning. Medverkar gör Sabina Agnas-gitarr, Marcus 
Hedenfalk-marimba, Andreas Vendelholt-blås, Karin Mickelbo-
sång, Georg Guylas-gitarr, Johan Sundström-bas, Jan Tammo-
klaviatur, Björn Hald-sång och gitarr under konstnärlig ledning 
av Anna BomanHald-flöjt.

Medarrangörer: BomanHald, NBV.

Utställning: Brudklänningar
Holmestad bygdegårdsförening visar en samling av 
brudklänningar och tillbehör från olika tidsepoker. Visas i 
konstrummet 9-23 maj.

Konsert: Vadsbo Big Band
Torsdag 17 maj, klockan 19.00, biljetter 150 kronor.

På publikens begäran återkommer Vadsbo Big Band. 
Tillsammans med sin sångsolist bjuder de som vanligt på en 
härlig blandning med klassiska storbandsnummer.

Medarrangörer: Vuxenskolan, Götene fornminnes- och 
hembygdsförening.

Utställning: Skapande för hälsan
Träffpunkternas folkhälsoprojekt ”Skapande för hälsan” har 
haft kreativa verkstäder med slöjd, färg och form i olika 
tekniker. De visar alster i konstrummet 28 maj – 8 juni.

S
va

ne
nm

är
kt

 t
ry

ck
sa

k 
30

41
 0

14
5

L
E

N
A

N
D

E
R

S
.S

E
 •

 9
9

8
5

5

Under regnbågen, 13 februari.

Juni
Sommargatan i Hällekis
Den 2-3 samt 6 juni öppnar Hällekis aktörer med barnaktivi-
teter, försäljning, aktiviteter i hamnen, uppträdanden och 
mycket mer.

Författarfrukost med Emma Hamberg, 
Lördag 2 juni klockan 09.00 Hellekis trädgårdscafé & kök, 
biljetter 150 kronor inklusive frukostfika. 

Kom och ät frukost på vackra Kinnekulle. Klockan 10.00 
gästas vi av författaren till böckerna om Rosengädda – Emma 
Hamberg. Den första boken i serien utkom redan 2012 och 
böckerna har lästs av många! Nu i höstas släpptes den fjärde 
och avslutande boken i serien. Välkommen att vara med 
och lyssna när Emma Hamberg berättar om sina böcker som 
utspelar sig bland annat på Kinnekulle och stationshuset i 
Råbäck.

Medarrangör: Vuxenskolan

Barn och unga
Bibblans Bokklubb
För dig som går i åk 2 och uppåt. Plats och tid: Biblioteket, 
tisdagar klockan 15:00-16:00

16 januari – vårens boknyheter
13 februari – sportlov med pyssel OBS! Klockan 13:00
20 mars – Vad är ett herbarium?
24 april – böcker om våren och sommaren
29 maj – kalas med tårta och bokpaket

Vi fyller träffarna med boktips, läsning, fika och boklån.

Sportlovsprogram: ”Under regnbågen”
Tisdag 13 februari, kl 15.00, Götene bibliotek, fri entré.

Vi vänder och vrider på ord och toner i en rimmande vandring 
i Markattas Ordförråd. Vi sjunger orätt-visor och rätt-visor och 
hemliga visor. Och vad döljer sig egentligen i Ord-förrådet? Är 
det någon som dansar i baktakt eller bakar i framtakt? Passar 
åldrarna 4-9 år.

Musik på bibliotek, ett samarrangemang med Musikcentrum 
Väst, ABF.

Familjeföreställning: Äggy 
-berättelsen om ett ägg
Fredag 23 mars klockan 16.00. 
Sessionssalen Centrumhuset, 
biljetter 30 kronor. 

Djurskötare Blad och Doktor Klok 
arbetar på ett Babyzoo. En dag hittar Blad ett stort ägg, precis 
ett sådant ägg som Klok alltid har letat efter. Men vad finns i 
ägget och vem är äggets mamma och pappa? Barnteater från 2 år.

Påskpyssel i Munkgården, Fornparken 
Tisdag 27 mars, mellan klockan 14.00–16.00. Gratis!

Påskpyssel för alla barn! Välkomna till en mysig stund då vi 
påskpysslar tillsammans i Munkgården, som är det stora röda 
huset i Fornparken. 

Arrangör: Götene fornminnes- och hembygdsförening och 
Vuxenskolan

Familjeföreställning: Besser och Wisser
Lördag 7 april klockan 11.00 i samband med Bo- och 
Inredningsmässan, fri entré! 

När Besser och Wisser bygger saker behöver de inga ritningar, 
för de vet ju ändå precis hur man ska göra… eller?  De bygger 
in sig i trassliga missförstånd med bråkiga bollar, envisa katter 
och vilsna känslor. En slapsticksföreställning för barn och 
vuxna från 3 år med mycket värme och humor.

Emma Hamberg, 2 juni

Fo
to

: 
Pe

te
r 

Lo
yd



Januari
Utställning: Birgit Backman och Maria Segerström
Birgit Backman och Maria Segerström är två grafiker som ofta 
har djur som motiv. Här samsas de i en gemensam utställning.
Utställningen pågår till 9 februari.

Medarrangörer: Götene Konstförening, NBV 

Släktforskningens dag 
Lördag 20 januari, klockan 11.00 i Götene bibliotek, 
fri entré. 

Cici Löfgren från Arkiv Digital håller en presentation om 
programmet och de nya flygbilderna över gårdar, torp, villor, 
industrifastigheter från 1950-talet till våra dagar i Sverige.

Medarrangörer: Götene släktforskarförening, Vuxenskolan

Konsert: Tappra mödrars kapell 
Tisdag 23 januari, Götasalen (biografen), klockan 19.00, 
biljetter 80 kronor. 

I egenhändigt författade och förvånande sånger berättar 
Tappra Mödrars Kapell om sökandet efter det åttonde 
underverket och den envisa viljan att byta såväl liv som frisyr. 
Tappra mödrar består av Kattis Olsson Lundberg, fiol och sång, 
Sara Sjödahl, piano och sång, Ulla Andersson elbas och sång 
och Ebba Westerberg på slagverk. Fyra fullblodsmusiker och 
estradörer som levererar sin alldeles egna musikaliska och 
humoristiskt färgade bild av tillvaron. Musik och text som 
andas varieté, folkmusik och Zetterlundskt vemod. Det är 
kraftfullt, träffande och egensinnigt.

Musik på bibliotek, ett samarrangemang med Musikcentrum 
Väst, ABF.

Göteborgs Filmfestival på Göta Lejon 
Fredag 26 januari, Biograf Göta Lejon klockan 17.30, 
biljetter 40 kronor.

Göteborg Film Festival inviger den 41:a festivalen på mer än 
30 platser i hela Västra Götaland – samtidigt! Kom och se den 
direktsända invigningen på biograf Göta Lejon i Götene. 
Program:
Live streaming av invigningsceremonin på Draken i Göteborg
Förfilm ”Brottas” av Julia Thelin
Invigningsfilmen ”Amatörer” av Gabriela Pichler.

Medarrangör: Biografföreningen

Minnesdagen för förintelsens offer
Lördag 27 januari, klockan 10:30. Sessionssalen, 
Centrumhuset, fri entré. 

Filmen Förintelsens beska efterbörd visas. Det blev fred i 
Europa den 8 maj 1945. Glädjen var stor och krigets alla 
hemskheter kunde glömmas bort. Men den 11 maj kommer 
m/s Homberg till Malmö från Flensburg med över 1300 före 
detta koncentrationslägerfångar och det grymma allvaret 
återkom.

”Ung talang”-show 
Lördag 27 januari, Götene Parken. Klockan 14.00 öppnas 
portarna för vernissage och klockan 14.30 startar showen 
på stora scenen. Fri entré och gratis fika i pausen.

Kulturskolan – i projektet Unga talanger bjuder på en show 
fylld av dans, sång, teater, konstutställning och egenskapad 
rekvisita.
Unga talanger är ett projekt som pågått under hösten i 
Västerbyskolans lokaler. Showen är helt och hållet skapad av 
ungdomarna själva som med hjälp av sina handledare arbetat 
flitigt tillsammans. Västerbyskolan har fyllts av kreativitet och 
aktivitet 4 kvällar i veckan.

Februari
Berättarkväll: Götene municipalsamhälle 100 år
Måndag 5 februari bjuder Götene fornminnes- och 
hembygdsförening in till berättarkväll om Götene 
municipalsamhälle 100 år. Plats Centrumcaféet. Entré 
inklusive fika 60 kronor.

Samtidigt visar biblioteket en miniutställning om 
personligheter i Götene vid den tiden.

Konsert: I underlandet
Torsdag 8 februari, klockan 19.00. Sessionssalen, 
biljetter 80 kronor.

Melodiskt och lekfullt med förkärlek för dramatiska strukturer 
och oväntade inslag.
I Underlandet spelar nyskriven folkmusik. Traditionella svenska 
musikformer blir utgångsmaterial för filmiska kompositioner. 
Duon har fått strålande recensioner för sitt täta sampel och 
sin originella musik. Två instrumentstämmor som så följsamt 
och snyggt tvinnar en silverkantad melodi.
Erik Dahl flygel, concertina, Anna Cochrane fiol.

Ingår i konsertserien Flyglar, finns dom? Ett samarbete mellan 
Musikcentrum Väst och ABF.

Kulturcafé med vernissage: Emelie Liljebäck
Måndag 19 februari, Götene bibliotek och konstrum. 
Filmvisning klockan 18.00, konstsamtal kl 19.00 med 
efterföljande fika och musik med Susanna Rytterås och 
Hanna Widlund. Fri entré.

Emelie Liljebäcks examensarbete från Konstfack våren 2017 
handlade om kvinnors handarbete i stunder av väntan. Hon 
visar en del av detta och processen bakom.
Utställningen pågår till 16 mars.

Medarrangörer: Götene Konstförening, NBV 

Sven-Ingvarskväll i Vättlösa Bygdegård
Fredag 23 februari klockan 19.00. Biljetter köps på plats, 
förtäring.

Sven-Ingvars har levererat en enorm låtskatt genom sina 60 år 
som band. Vi får sjunga med i dessa härliga låtar när Maggie 
Andersson leder allsången ackompanjerad av Gunnar Wallmon.

Arrangörer: Vättlösa bygdegårdsförening och Vuxenskolan.
 
Världen runt med naturfilmaren Stefan Quinth
Söndagen den 25 februari, Lundsbrunns bygdegård, klockan 
18.30. Biljetter 60 kronor inklusive fika.

Den välkände naturfilmaren Stefan Quinth berättar och visar 
filmavsnitt från sin stora filmproduktion.
Stefan Quinth har arbetat med djur/natur och kultur sedan 
1976. Sjutton år gammal sålde han sin första film, ”Tarzan - 
Älgarnas son”, till SVT. 
I filmer som ”Kodiak –Jättebjörnens Ö”, ”Havssköldpaddan 
– Indiska Oceanens hotade vagabond” och ”Paradisets 
elefanter”, berättas om djurarter och hotade miljöer som 
kräver extra skydd.

Medarrangörer: Lundsbrunns bygdegårdsförening och 
Studiefrämjandet.

Föredrag: Med hjärta för medmänniskan, Piperska i 
Lundsbrunn 200 år
Måndag 26 februari, klockan 19.00, Götene bibliotek, 
biljetter 40 kronor.

Förra året, 2017, uppmärksammades 200-årsjubiléet av 
Piperska lasarettet, som inrättades av greve Piper på Mariedal 
i åminnelse av hustruns, grevinnan Jaquette Du Rietz, alltför 
tidiga bortgång. Journalisten Håkan Dammberg berättar 
om Piperska med utgångspunkt från sin bok Med hjärta för 
medmänniskan: Piperska i Lundsbrunn 200 år (2017). 

Medarrangör: Vuxenskolan

Mars
Viskväll i Hangelösa: Mats Ljung i ord och ton
Söndag 4 mars klockan 17.00, Hangelösa Bygdegård, 
biljetter 100 kronor. Fikaförsäljning i paus. 

”Från skratt till tårar” är rubriken för denna viskväll där Ingvor 
Ljung berättar och Thomas Landahl sjunger ett axplock ur 
Mats Ljungs stora produktion av texter och visor på ett roligt 
och finstämt sätt.

Arrangörer: Mötesplats Hangelösa och Vuxenskolan

Filmvisning med Leif Olsson: ”Kinnekulle, det 
blommande berget”
Måndag 5 mars klockan 18.00 i biograf Göta Lejon, 
entré 50 kronor.

Under våren visar Leif Olsson några av de filmer som han 
varit med att göra genom åren. Vid första tillfället visas 
”Kinnekulle, det blommande berget” om Kinnekulles geologi, 
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botanik och historia, en pedagogisk film producerad under 
åren 1962-65. Dessutom visas film från ”Krandansen” då Leif 
en oktoberkväll 1992 lät två byggkranar röra sig till musik på 
torget i Götene, vilket fick stor uppmärksamhet.

Föredrag: Systrarna Brontës värld 
Onsdag 14 mars, klockan 19.00, Götene bibliotek, 
fri entré. 

Anna-Karin och Per Ove Ehrling berättar om systrarna 
Charlotte, Emily och Anne Brontës liv och författarskap. 
Romanerna Jane Eyre, Svindlande höjder och Främlingen 
på Wildfell Hall är klassiker och hör till världslitteraturen. 
Systrarna växte upp under första hälften av 1800-talet i 
prästgården i Haworth i Yorkshire, vars karga hedlandskap har 
inspirerat till stor litteratur. 

Medarrangör: Vuxenskolan 

Konsert: ”Jazz på svenskt vis” Göteborg Wind 
Orchestra möter Jan Lundgren
Torsdag 15 mars klockan 19.00. Sessionssalen, 
Centrumhuset, biljetter 180 kronor. 

Göteborg Wind Orchestra möter Jan 
Lundgren Trio i smakfulla och vackra 
tolkningar av svensk folkton, visa 
och jazz. Det är luftigt, dynamiskt 
och stämningsfullt i specialskrivna 
orkesterarrangemang som utforskar 
vår svenska folkmusiktradition i 
jazztappning.
Pianisten och kompositören Jan 
Lundgren är känd för sitt lyriska, 
känsliga och svängiga pianospel och 
har en förmåga att smälta in i många 
olika sammanhang och genrer. I Jan 
Lundgrens Trio ingår trumslagaren 
Zoltán Csörsz Jr och basisten Mattias 
Svensson.

Filmvisning med Leif Olsson: Historiska spel från 
bygden.
Måndag 19 mars klockan 18.00 i biograf Göta Lejon, 
entré 50 kronor.

Filmvisning med valda delar från de historiska spelen ”Sagan 
om Husaby”, ”Vägen till Husaby” samt ”Balladen om Jarl 
Birger”.

Lördag på biblioteket: Mjölnarberättelser av Matz 
Nilsson
Lördag 24 mars klockan 11.00, Götene bibliotek, fri entré.

Matz Nilsson berättar om sin bok ”Stockens kvarn – en krönika 
från 3 sekler”. En kvarnhistorisk vandring från handkvarn till 
industri.

Medarrangör: Vuxenskolan

Ung vårsalong 
Utställning Götene konstrum, 23 mars-6 april.

Ung Vårsalong tar åter plats i Götene konstrum. Ung Vårsalong 
är ett samarbete mellan De la Gardiegymnasiet och Götene 
kommun där eleverna ställer ut sina verk.

Filmvisning med Leif Olsson: ”Filmen om Märta”
Måndag 26 mars klockan 18.00 i biograf Göta Lejon, entré 
100 kronor (80 kronor för ungdom).

Det blir premiär för den tidigare ovisade ”Filmen om Märta” 
eller ”Flickan från Holmestad” som den också kallats. En 
spelfilm i långfilmsformat som spelats in i Holmestad och på 
Kinnekulle. Ca 1 timme och 20 minuter lång.

I underlandet, 8 februari.
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Tappra mödrars kapell, 23 januari.


