
Dagbio
Dagbion visas onsdagar kl 14.00 på Bio Göta 

Lejon. Biljetter 80 kronor inklusive efterföljande fika i 
Centrumcaféet.

Hundraettåringen som smet från notan 
och försvann - 1 februari 
Robert Gustafsson är tillbaka i rollen som Allan 
Karlsson och ett nytt, fantastiskt kapitel om 
hans osannolika liv.

Livet efter dig - 22 februari
Visningen i december blev fullsatt så därför 
visar vi ”Livet efter dig” i repris.
Baserad på den bästsäljande och kritikerrosade 
romanen av Jojo Moyes.

Tjuvjägaren - 8 mars
Filmen om Lasse och Inga i berget. 
Verklighetsinspirerad film om Sveriges siste 
grottman.

Den allvarsamma leken - 29 mars
Pernilla Augusts nytolkning av Hjalmar 
Söderbergs komplexa kärlekshistoria 
mellan journalisten Arvid Stjärnblom och 
konstnärsdottern Lydia Stille i sekelskiftets 
Stockholm. Vackert och vemodigt om kärleken 
och dess konsekvenser.

Bland män och får - 26 april 
Bröderna Gummi och Kiddi älskar sina får lika 
djupt som de hatar varandra. De har inte talats 
vid på fyrtio år, trots att de lever sida vid sida i 
en vidsträckt, isolerad dal på Island. När ett får 
drabbas av en fruktad fårsjukdom, tvingas de 
att börja samarbeta för att rädda hem och djur, 
överens om vad som måste göras, även om det 
innebär att bryta mot lagen.

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

Barn och unga
Gira tvärt - en allsångsföreställning med fart och 
fläkt
Måndag 13 februari, klockan 13.00, Sessionssalen. Gratis.

Vi girar tvärt mellan fantasi och verklighet. Allt är möjligt och 
allt kan hända. Vi kan kanske cykla runt eller sitta ner och 
prata strunt. Klappa kossorna på ängen, leka spöken under 
sängen. Men ingen kan gå på lava och ingen kan simma i en 
vulkan. Eller…? Föreställningen bygger på sånger och på lusten 
att sjunga. 
Musik på bibliotek i samarbete med MCV och ABF

Alla hjärtans-dag pyssel
Måndag 13 februari, kl 14.00-16.00, Biblioteket. Drop-in. 
Gratis.

Workshop serieteckning
Tisdag 14 februari, klockan 11.00-13.00, Biblioteket. Gratis.

Ålder från 11 år och uppåt. Anmälan till biblioteket@gotene.se 
0511-38 60 80 I samarbete med Studiefrämjandet

Knattebio: Var är Bus-Alfons? 
Fredag 17 februari, klockan 13.00, biograf Göta Lejon. 
Biljetter 30 kronor.

Fyra kortfilmer om den eviga populäre Alfons Åberg, efter 
Gunilla Bergströms böcker.
Där går Tjuv-Alfons, Är du feg Alfons Åberg?, Var är Bus-
Alfons?, Alfons och odjuret.

Medarrangör: Biografförenningen Göta Lejon

Lovbio: se bions programblad

Barnteater: Varför gråter pappan?
Lördag 18 mars, klockan 11.00, Sessionssalen. 
Biljetter 30 kronor. 

Alvdis och Hamsa ser en pappa som gråter. Varför gör han 
det? Har någon varit dum? Eller är han bara trött? Han kanske 
har tappat bort något? Cyklat omkull? Eller så har han bara 
ätit alldeles för mycket godis! En humoristisk och allvarsam 
föreställning om känslor för barn mellan 4 – 8 år baserad på 
Kristina Murray Brodins bok med samma namn.

”Må gott i Götene”
Lördag 22 april, klockan 10-14. Underhållning och aktiviteter 
på torget för hela familjen.

Familjeshow med Jecko
Götenelördan´ 20 maj, Götene torg. För tid och mer 
information se kommande annonsering.

Arrangör: Götene Lions club 

 

www.gotene.se/kultur

Biljetter och rabatter

Vårrundekonsert med 
Viktoria Tolstoy

Lördag 6 maj 

Kulturprogram

våren 2017

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.



Cleo-bandet med Jojje Wadenius 
Torsdag 2 mars

Maj fortsättning

Författarfrukost med Yrsa Stenius 
Lördag den 13 maj, klockan 09.00-11.00, Kinnekullegården. 
Biljetter (föredrag och frukost) 140 kronor. 

Yrsa Stenius, författare och opinionsbildare, berättar 
utifrån sin bok ”Orden i min makt” (2016) om sin mångåriga 
journalistbana. Efter många år som kulturchef och politisk 
chefredaktör på Aftonbladet blev hon 2007 Allmänhetens 
Pressombudsman (PO) fram till sin pension 2011. Yrsa Stenius 
har även skrivit andra böcker till exempel Taxar, kärlek och 
sorg (2007). 

Medarrangör: Vuxenskolan

Musikskolans Vårkonsert
Onsdag 31 maj, klockan 18.30, Musikskolans aula. Fri entré.

Musikskolans orkestrar, ensembler och solister bjuder på 
traditionsenlig Vårkonsert.
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Två systrar och en begravning 
Fredag 21 april

Hundraettåringen som smet 
från notan och försvann 

Onsdag 1 februari
Gira tvärt 
Måndag 13 februari



Januari
Konstutställning: Maria Henje - Måleri ”Speglingar”
Maria Henje inleder konståret i Götene där hon visar en 
rad verk där hon gett sig själv ett antal begränsningar. 
Utgångspunkten är ett självporträtt som utvecklats under 
arbetets gång och landat i en sparsmakad serie bilder.
Utställningen pågår 16 januari till 10 februari. 

Släktforskar-onsdag
Onsdag 18 januari, klockan 19.00, Biblioteket. Fri entré. 

Roy Johansson informerar om släktforskarprogrammet Disgens 
nya version, 2016. 

Medarrangör: Götene släktforskarförening.  

Inför minnesdagen för Förintelsens offer: 
teaterföreställningen ”Breven från Louise”
Torsdag 26 januari, klockan 19.00, Götasalen (biografen). 
Fri entré.

Den unga judinnan Louise Jacobsons brev till sin familj blir 
en vittnesbörd om en flickas sista tid före avrättningen i 
Auschwitz. In i det sista är hon angelägen om att hennes familj 
ska må bra. Resultatet är ett konkret, rakt och mänskligt 
porträtt av en 17-åring.
Leifs teater, medverkande Monika Andersson och Leif Olsson. 
Översättning, manus och regi Leif Olsson.

Göteborgs Filmfestival på Göta Lejon 
Fredag 27 januari, Biograf Göta Lejon. Biljetter 40 kronor.

40 år - 40 platser. Göteborg Film Festival inviger årets 
jubileumsfestival på 40 platser över hela Västra Götaland 
– samtidigt! Kom och se invigningsfilmen Tom of Finland på 
biograf Göta Lejon i Götene.

17:30  Direktsändning av invigningsceremonin på Draken i  
 Göteborg
 Kortfilm 
 Invigningsfilmen Tom of Finland 

Medarrangör: Biografföreningen Göta Lejon

Februari
Kulturcafé med konsert: Rollin´ Phones 
Tisdag 7 februari, klockan 19.00. Musikskolans aula. Fri entré.

Kvartetten Rollin’ Phones 30-årsjubilerar, och vi får lyssna 
till deras musikaliska firande. Gruppen är en mångsidig 
kammarmusikensemble med inriktning på konstmusik och 
repertoaren sträcker sig från klassiska standardverk och 
transkriptioner till verk av samtida tonsättare. 

”Ja tack!” - En musik- och poesiföreställning med 
Sonja Åkessons texter i centrum.
Onsdag 8 februari, klockan 19.00, Götene bibliotek. 
Biljetter 50 kronor.

I sällskap med Sonja Åkesson har vi överrumplats av glädje, 
brottats med vardagens stumhet och förgäves försökt att passa 
in i mallen. Genom sina texter kramar hon fram mening och 
innehåll ur den skamfilade verkligheten och gestaltar den 
utsatta människan med humor och värme.
Med Fia Adler Sandblad och Sanna Källman, ADAs musikaliska 
teater

Musik på bibliotek i samarbete med MCV och ABF

Live på bio: Glada Änkan med Henrik Dorsin
Lördag 11 februari, klockan 15.00, Biograf Göta Lejon. 
Biljetter 220 kronor.

Livesänd uppsluppen nyuppsättning av den populära 
operetten. På kungliga Operan i Stockholm ska Glada änkan 
sättas upp. Den pressade operachefen behöver en succé 
och knyter en firad operadiva och en mörksint regissör till 
uppsättningen. En tonårsromans blommar upp på nytt och ett 
konkurrerande produktionsbolag lurar i vassen. Med Henrik 
Dorsin, Elin Rombo och Jeremy Carpenter.

Medarrangör: Biografföreningen Göta Lejon

Berättarstund på Berget: Bertil Davidsson ”Livet 
som auktionsutropare” 
Tisdag 14 februari, klockan 11.00.

Bertil Davidsson berättar episoder från sitt långa liv som 
auktionsutropare. 

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO och SPF

Kulturcafé med vernissage Göran Lidén - Foto
Måndag 20 februari, klockan 18.00. Götene konstrum och 
bibliotek. Fri entré.

Filmvisning i biblioteket, vernissage med konstnärssamtal och 
café med musikunderhållning. 

Uppvuxen i en fotostudio blev det självklart att se världen 
genom en fotolins. Vi får möta hans bilder från resor i 
Mellanöstern med en annan blick på området än den vi under 
lång tid mött i media..
Utställningen pågår till 17 mars.

Medarrangörer: Götene konstförening, NBV

Släktforskar-onsdag
Onsdag 22 februari, klockan 19.00, Biblioteket. Fri entré. 

Titti Fabricius berättar om ”En annorlunda släkthistoria”. 

Medarrangör: Götene släktforskarförening

Mars
Konsert: Cleo-bandet med Jojje Wadenius 
Torsdag 2 mars, klockan 19.00, Korskyrkan Götene. Biljetter 
240 kronor.

Georg ”Jojje” Wadenius legendariska band ”Cleo” med Per 
Lindvall, Lars Larry Danielsson och Jesper Nordenström spelar 
musik från plattorna ”Cleo 2” och ”Cleo with friends”! Det blir 
deras unika blandning av funk och melodisk fusion, med några 
stänk av jazz och blues, och andra stämningar som är svåra 
att kategorisera. Fyra av Skandinaviens bästa musiker i genren 
får här fritt utlopp för sina personliga uttryck. Ett tillfälle som 
ingen musikälskare får missa!

Medverkande:
Georg ”Jojje” Wadenius, Gitarr
Jesper Nordenström, Keyboards
Lars ”Larry” Danielsson, Bas
Per Lindvall, Trummor

Konsert: Per Sörman ”Dan Andersson i ord och ton”
Söndag 5 mars, klockan 17.00, Hangelösa bygdegård. 
Biljetter 100 kr. Mötesplats Hangelösa säljer fika i paus.

Pär Sörman återkommer med sitt mycket uppskattade program 
om Dan Anderssons liv och diktning. Denne musikaliske 
trubadur med en fantastisk berättarförmåga trollbinder sin 
publik vid första ackordet, och han behärskar både gitarr, 

munspel och concertina (och skedar!). Den svenska visskatten 
hålls vid liv av eldsjälar som Pär Sörman. 

Medarrangörer: Vuxenskolan, Mötesplats Hangelösa 

Berättarstund på Berget: Björn Lippold, ”De gamle 
berättar”
Tisdag 7 mars, klockan 11.00. Fri entré.

Björn Lippold berättar om hur de hade det förr…

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO och SPF

Föredrag: Tobias Rawet - överlevare från 
Förintelsen
Måndag 13 mars, klockan 18.30 i Sessionssalen. Fri entré.

När den tyska armén invaderade Lódz i Polen 1939 var Tobias 
Rawet tre och ett halvt 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.

I Sverige finns idag färre än 800 judar kvar som överlevde 
Förintelsen, men det är bara ett tjugotal som fortfarande 
orkar och klarar av att berätta.

Teater: ”Ett helt vanligt par”
Torsdag 16 mars, klockan 19.00, Götasalen (biografen). 
Fri entré.

En dramatisering om Franz Stangl, lägerkommendanten i 
Treblinka, som bidrog till 900.000 människors förintelse. 
Dramatiseringen har blivit en psykologisk thriller. Med Leifs 
teater. Översättning och regi Leif Olsson.

Släktforskningens dag 
Lördag 18 mars, klockan 10.00-12.00, Biblioteket. Fri entré. 
Klockan 10.30: Föredrag av Ted Rosvall: Mannen som försvann 

Medarrangör: Götene släktforskarförening

Föredrag och vernissage: Jönns bildvärld
Måndag 20 mars, klockan 19.00, Konstrummet och Biblioteket. 
Biljetter 40 kronor. 

Ehrling Öhrnell berättar om konstnären och poeten John 
”Jönn” Liedholm (1895-1974) från Falköping. 

Utställning: 20 mars -7 april visas ett antal av John Liedholms 
konstverk i konstrummet.   

Medarrangör: Götene Konstförening 

Teater på bio: Grisen i säcken
Söndag 26 mars, klockan 15.00, biograf Göta Lejon. Biljetter 
120 kronor.

Grisen i säcken med Galenskaparna, AfterShave och Den 
Ofattbara Orkestern. Det blir en storslagen nostalgitripp när 
publiken får återuppleva den omåttligt populära revyn från 
1991, med klassikerna Som en kork i mörker, Värmlänningarna 
kommer tillbaka och Doktor Hakas rekordrevy. Vi möter 
även Allan Preussen i fåtöljen och Farbror Frej. Inspelad på 
Lorensbergsteatern, Göteborg. Längd ca 2.20 h

April
Konsert: Jönn i våra hjärtan – genom dikt och ton! 
Torsdag 6 april, klockan 19.00, Götasalen (biografen). Biljetter 
80 kronor.

Claes Astin, Perra Ljungberg och Anders Granström framför ett 
program med John ”Jönn” Liedholms texter i ord och ton. 

Medarrangör: Vuxenskolan 

www.gotene.se/kultur

Kulturcafé med vernissage Peder Josefsson - Måleri
Måndag 10 april, klockan 18.00. Götene konstrum och 
bibliotek. Fri entré.

Filmvisning i biblioteket, vernissage med konstnärssamtal och 
café med musik av duo Wind & Wood, en ensemble bestående 
av flöjt och marimba med Marcus Hedenfalk och Anna Bohman 
Hald. 

Från slutet av 1980-talet arbetar Peder Josefsson med ett 
måleri där linjer och ytor bildar nya strukturer. Målningen 
avbildar inte utan blir en sak i sig där färgen får en mycket 
viktig betydelse.

Medarrangörer: Götene konstförening, NBV

Berättarstund på Berget: ”Piperska förr och nu”
Tisdag 11 april, klockan 11.00, Götene äldrecenter. Fri entré

Marianne Bäckman och Ingela Palm berättar för oss om 
Piperska och dess verksamhet från förr till idag.

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO och SPF

Teater: Två Systrar och en begravning
Fredag 21 april, klockan 19.00, Österängs bygdegård. Biljetter 
150 kronor. Fika finns att köpa i paus. 

Panikteaterns ”Två systrar och en begravning” är ett 
familjedrama om drömmar och förhoppningar i katastrofal 
kollision. Komik, dramatik, och en rejäl dos musik i en historia 
att identifiera sig med, att känna igen. Ja, om inte hos sig 
själv så i alla fall hos grannen..!

Medarrangörer: Österängs bygdegårdsförening, Vuxenskolan.

Världsbokdagen: Sigge Stark – Sveriges mest 
produktiva, utskällda och lästa författare 
Lördag 22 april, klockan 10.30, Sessionssalen. Biljetter: 100 
kronor inklusive fika. 

Professor Yvonne Leffler har intresserat sig för Sigge Stark 
(1896-1964), som litterärt fenomen. I föredraget berättar hon 
om en mycket produktiv författare med 115 romaner och cirka 
600 noveller. Romanerna är intressanta som tidsdokument och 
visar hur Sigge Stark skickligt kombinerade kärlek och äventyr 
som tilltalade många läsare.

Medarrangör: Vuxenskolan 

Släktforskar-onsdag
Onsdag 26 april, klockan 19.00, Biblioteket. Fri entré. 

Dataprogrammet ”Min släkt” – hur använder jag det?

Medarrangör: Götene släktforskarförening

Maj
Vårrundekonsert med Viktoria Tolstoy
Lördag 6 maj, klockan 19.00, Hangelösa kyrka. Biljetter 250 
kronor.

Viktoria Tolstoy är en talang utöver de vanliga - självlärd och 
med en gudabenådad röst. Med snart 30 år i branschen har 
hon hunnit pröva många genrer, men det är framförallt inom 
jazzen vi lärt känna henne. På nya skivan har hon hämtat 
temat från filmens värld med låtar från bland annat Bagdad 
Café, Änglarnas stad och Gudfadern. Det blir spännande 
tolkningar i en blandning av suggestiv luftig känsla, dramatiska 
kontraster och ett rejält drag i ett mästerligt samspel!

Viktoria Tolstoy sång, Krister Jonsson gitarr, Mattias Svensson 
bas och Rasmus Kihlberg trummor.


