
Dagbio
Dagbion visas onsdagar klockan 14.00 på Bio Göta 

Lejon. Biljetter 70 kronor inklusive efterföljande fika i 
Centrumcaféet. 

När molnen skingras - 21 september
Filmdokumentär om Ulla Billquist som var 
krigsårens mest berömda röst. Ett kvinnoöde 
som inte berättats tidigare. 70 år efter hennes 
död görs en djupdykning bland arkiv, fotografier 
och skivinspelningar för att försöka ta reda på 
vem hon var och vad som egentligen hände.

The Danish girl - 12 oktober
Baserad på den sanna historien om den danska, 
transsexuella konstnären Lili Elbes äktenskap 
med hustrun Gerda. En historia om ett 
äktenskap där en av parterna vill göra en stor 
förändring och om hur de båda handskas med 
det. Med oscarsbelönade Alicia Vikander.

John Hron - 9 november
Västsverige sommaren 1995. En våg av 
nynazistiska våldsdåd sveper över landet. 
Filmen John Hron är den sanna historien om 
en 14-årig kille från det lilla samhället Kode 
i Kungälv, som misshandlades till döds av 
nynazister. En historia om civilkurage och ett  

          oerhört hjältemod.

Livet efter dig - 7 december
Lous vanligtvis så positiva inställning ställs 
på prov när hon erbjuds arbete som personlig 
assistent åt Will, en framgångsrik ung 
aktiemäklare som blivit rullstolsbunden i en 
olycka. Baserad på Jojo Moyes bästsäljare.

Biokassan öppnar klockan 13.30 på visningsdagar. Biljetter 
bokas och kan hämtas ut i förväg på medborgarkontoret. 

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

Barn och unga
Familjelördag: Trolleri och sagor
Lördag 17 september, klockan 10.00-12.00, Götene bibliotek 
och Bio Göta Lejon, fri entré.

10.30 Sagostund i biblioteket 3-6 år

11.00 Magic of Cirque! Trollerishow med Adin trollkarl, i 
biografen (cirka en timmes föreställning). 

Museet är öppet och visar spännande saker.

Höstlov=kulturlov

Barnteater: Petter och hans fyra getter
Lördag 29 oktober, klockan 11.00, Götene bibliotek, fri entré, 
från tre år.

Gubben Petter och hans gamle katt Murre Svart ska berätta 
om getterna och det ilskna trollet Ludenben. Med värme, 
lekfullhet och nykomponerad musik har En Ganska Liten Teater 
dramatiserat den tidlösa historien med de klassiska rimmen 
fritt efter Einar Norelius bok.

Musik på bibliotek i samarbete med MCV och ABF

Barnteater: Grodan av Max Velthuijs 
Tisdag 1 november, klockan 10.30, Götene bibliotek, fri entré, 
från tre år.

Berättarteater med Yvonne Eriksen som har gjort en 
föreställning fritt tolkat från Max Velthuijs böcker om Grodan.

Kom och testa nya spel - årskurs 6 och uppåt
Torsdag 3 november, klockan 13.00-17.00, Götene bibliotek.  

Brädspelsdag på biblioteket.

Filmfrossa på Bio Göta Lejon
Program kommer på www.gotene.se/bio.

Familjelördag: Bamses födelsedagskalas!
Lördag 12 november, klockan 10.00-12.00, Centrumhuset,  
fri entré.

För 50 år sedan kom den första serien om Bamse, världens 
starkaste och snällaste björn. Vi firar Bamses födelsedag med 
musik, tipspromenad, film och annat kul.

Barnteater: Kanel och kanin och alla känslorna
Fredag 25 november, klockan 16.00, Sessionssalen i 
Centrumhuset, biljetter 30 kronor.

Kanel och Kanin är bästa vänner. Vi får följa dem under en dag 
där svartsjuka, ilska och oro blandas med den härliga känslan 
av att återfå en vän. Dockteater efter boken med samma 
namn av Ulf Stark och Charlotte Ramel med dockteater Tittut.

Megafon Ungdomskulturfestival
Lördag 10 december, Centrumhuset, fri entré. 

Megafon fyller Centrumhuset med en härlig blandning av 
konst, film, musik, dans, spel och härligt gott häng!

 

www.gotene.se/kultur

Biljetter och rabatter

Vaggvisor för vakna 
18 oktober

Kulturprogram

hösten 2016

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.

Bibliotekets bokklubbar
Välkommen till våra bokklubbar på biblioteket! Vi 

träffas på onsdagar, en gång i månaden. Ingen anmälan eller 
kostnad. Vi fikar varje gång, så meddela eventuell allergi på 
telefon: 0511-38 60 80 eller e-post: lina.molander@gotene.se.

Bibblans bokklubb - årskurs 2-5 
Onsdagar, klockan 15.30-17.00, Götene bibliotek.

Boktips, gofika och pyssel. 

7 september: uppstart med fika de luxe

5 oktober: Sveriges läsambassadör är här

2 november: vi firar Läslov och pysslar

7 december: Nobelfestligheter 

Bokcafé tonår - årskurs 6-9 
Onsdagar, klockan 15.30-17.00, Götene bibliotek.

Boktips, bokblogg, gofika, filmkväll och pyssel.

7 september: uppstart med fika de luxe

5 oktober: gäst på besök 

*Tisdag 1 november, 17.00-19.30: extra filmprogram

2 november: pyssel

7 december: Nobelfestligheter

Kanel och kanin och alla känslorna 
25 november

David Bowie is 
23 oktober



September
Kulturcafé med vernissage: Christer Thunborg
Måndag 5 september, klockan 18.00, Götene konstrum och 
bibliotek, fri entré.

Christer Thunborgs måleri inriktar sig på den viktorianska 
mystiken och finurligheten hos våra naturväsen, 
mestadels i akvareller och tuschteckningar. Filmvisning i 
biblioteket, vernissage med konstnärssamtal och café med 
musikunderhållning av Träklangen. Utställningen pågår till 1 
oktober.

Medarrangörer: Götene konstförening och NBV

Returrundan Kinnekulle
Lördag och söndag 10-11 september, klockan 10.00-16.00.

En helg på Kinnekulle fylld av byggnadsvård, återbruk, 
antikviteter, konst och hantverk och dessutom trevliga mat- 
och kaffeserveringar. Se separat program. 

Skördemarknad i Husaby 
Lördag 10 september, klockan 10.00-17.00, Husaby 
hembygdsgård.

Lokalproducerat och närodlat. Hembygdsrörelsen firar 100 
år och hembygdsföreningarna i Götene kommun ställer ut i 
hembygdsgården. Musikunderhållning med 2 x Wedebrant.

Berättarafton på Berget: Från trådradio till 
webbradio 
Tisdag 13 september, klockan 19.00, Götene äldrecenter,  
fri entré.

Efter önskemål så återkommer Lars-Göran Thåst och Sten 
Johansson som berättar om när Radio Kinnekulle startade. De 
spelar även upp några radioröster från deras inspelningar. 

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO och SPF

Berättarkväll om Mekens historia
Torsdag 15 september, klockan 18.30, Centrumcaféet i 
Centrumhuset, fri entré.

Ola Bergqvist och Maj-Britt Hagberg som arbetar med en 
dokumentation av Mekens historia leder kvällen.

Arrangör: Götene fornminnes- och hembygdsförening

Föredrag: Karin Boyes liv och diktning
Tisdag 27 september, klockan 19.00, Götene bibliotek, 
biljetter 60 kronor inklusive enklare förtäring.

Pia-Kristina Garde, författare och skådespelerska, har under 
fyrtio års tid intresserat sig för Karin Boye (1900-1941). Hon 
har samlat fotografier, brev och alternativa berättelser under 
årens lopp och är nu en av landets mest namnkunniga när det 
gäller Karin Boyes liv och diktning.

Medarrangör: Vuxenskolan

Oktober
Vem får årets Nobelpris i litteratur? 
En torsdag i oktober, klockan 12.30 till cirka 13.30, Götene 
bibliotek, fri entré. 

Biblioteket uppmärksammar Verner von Heidenstam, som 
tilldelades Nobelpriset 1916, för 100 år sedan. Björn Sjöstedt 

läser en novell av Torgny Lindgren, som passar perfekt för 
tillfället. Klockan 13.00 offentliggörs årets Nobelpristagare i 
direktsändning från Börshuset i Stockholm. Vi firar med cider 
och godis. För mer information se www.gotene.se/kultur och 
annons i Götene tidning.

Konstens vecka
Måndag 3 oktober, klockan 18.00, Götene konstrum i 
Centrumhuset, fri entré. 

Vecka 40 är konstens vecka. Agneta Oledal, ordförande i 
Götene konstförening, berättar om hur konsten kom in i 
våra svenska hem. En utställning med privata bilder visas i 
konstrummet och ägarna berättar om sina personliga tankar 
omkring konstverken.

Medarrangör: Götene konstförening

Berättarkväll: Om tidiga filmklubbar i Götene och 
annat
Torsdag 6 oktober, klockan 18.30, Bio Göta Lejon, fri entré.

Leif Olsson berättar om verksamhet och filmer på gamla 
biograf Göta Lejon samt visar avsnitt ur spelfilmen ”Filmen om 
Märta” från bygden.

Arrangör: Götene fornminnes- och hembygdsförening

Kulturcafé med vernissage: Mattias Nilsson
Måndag 10 oktober, klockan 18.00, Bio Göta Lejon och Götene 
konstrum, fri entré.

I biografen visas ”Ett nytt liv” (74 minuter). Filmen berättar 
om Göteborgskoloristerna på 30-talet och framförallt 
den begåvade och inåtvände konstnären Inge Schiöler. I 
konstrummet visar Mattias Nilsson målningar i tusch och i 
olja. Vernissage klockan 19.30 med konstnärssamtal och 
efterföljande café.

Medarrangörer: Götene konstförening och NBV

Berättarafton på Berget: Karlges bil i Götene 
Tisdag 11 oktober, klockan 19.00, Götene äldrecenter,  
fri entré.

Harald Karlge delar med sig av historia och minnen kring sin 
fars firma Karlges bil.

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO och SPF

Föreställning om Barbro Hörberg: Vaggvisor för 
vakna
Tisdag 18 oktober, klockan 19.00, Bio Göta Lejon, biljetter  
100 kronor.

Hanna Sundblad sjunger Barbro Hörbergs odödliga visor, 
blandar med egna sånger och prat om verklighet, drömmar 
och en del däremellan. Men mest om Barbro. Hanna Sundblad 
är en uppskattad vissångerska från Lidköping. Musiker är 
Mikael Dalemo, gitarr och Björn Milton, bas.

Utställning på bion: David Bowie is
Söndag 23 oktober, klockan 15.00, Bio Göta Lejon,  
biljetter 120 kronor.

Den nyligen bortgångne musiklegenden hyllas med en 
visning av den stora utställningen om hans liv och karriär på 
Victoria och Albert museum i London. Biobesökaren vägleds 
av utställningens kuratorer bland viktiga föremål, låttexter, 
kläder och mycket annat.

Föredrag av Christer Westerdahl: Ättestupan – 
slutet på en uppfunnen tradition? 
Lördag 22 oktober, klockan 10.30, Götene bibliotek, biljetter 
30 kronor inklusive enklare förtäring.

Enligt sägnen är ättestupan en hög, brant klippa där 
orkeslösa åldringar kastade sig eller kastades ner. Särskilt 
i Västergötland har sägnerna om ättestupor varit många. 
Christer Westerdahl, professor emeritus, berättar om och 
reder ut bakgrunden till den fantasieggande myten om 
ättestupan. 

Medarrangörer: Götene släktforskarförening och Vuxenskolan

När världen dansar på en sillnacke - en musikalisk 
föreställning om 1600-talspersonen Agneta Horn
Måndag 31 oktober, klockan 19.00, Sessionssalen i 
Centrumhuset, biljetter 60 kronor.

Som barnbarn till Axel Oxenstierna levde Agneta Horn mitt 
i händelsernas centrum och fick uppleva såväl den högsta 
lycka som den djupaste sorg, vilket utgör teman för musiken 
i föreställning. Karin Milles är författare till boken om Agneta 
Horn. EvaMarie Agnelid, sång och Anders Persson, piano, 
framför psalmer, visor och sånger av dåtida poeter som Samuel 
Columbus och Lasse Lucidor med ett mer modernt tonspråk. 
Dessutom dyker en och annan jazzstandard upp. Författaren 
själv väver in texter och berättelser ur sin bok. 

Musik på bibliotek i samarbete med MCV och ABF

November
Solen bor i Karlstad - en liten show om Thore 
Skogman 
Tisdag 8 november, klockan 19.00, Vättlösa bygdegård, 
biljetter 200 kronor.

En rafflande historia om att kasta sig ut och våga vara den 
man är trots att man blir hånad och bespottad. Thore Skogman 
har varit Nicholas Olssons idol sedan han som 8-åring först såg 
honom på TV. Inte helt problemfritt, Thore Skogman var ju 
en tönt och fick aldrig komma in i kulturens finrum. Nicholas 
sjunger Thores mest välkända melodier men också flera 
bortglömda sånger och Pär Ulander spelar dragspel så det 
ryker.

Arrangör: Vättlösa bygdegårdsförening

Föredrag av Christina Ström: Livets högtider  
Onsdag 9 november, klockan 19.00, Götene bibliotek, biljetter 
30 kronor inklusive enklare förtäring. 

Etnologen Christina Ström berättar om människans väg genom 
livet, från vaggan till graven. Hur har vi genom åren ändrat 
vår syn på familj, födelsedagar, dop, bröllop och begravning? 
Hur var det förr och hur ser det ut idag? 

Medarrangör: Götene släktforskarförening och Vuxenskolan

Kulturcafé med vernissage: Älska konsthantverket
Måndag 14 november, klockan 18.00, Götene konstrum och 
bibliotek, fri entré.

Kvällen inleds med filmvisning. Konstföreningen dukar ett 
bord med vackra hantverksföremål och lyfter särskilt fram 
vävningen. Kura-skymningsprogram om författaren och 
konstnären Folke Dahlberg som drunknade i Vättern för 
50 år sedan. Dag Gärdefors läser dikter och Erik Gärdefors 
framför egen nykomponerad musik. Utställningen pågår till 10 
december.

Medarrangörer: Götene konstförening och NBV

www.gotene.se/kultur

Berättarafton på Berget: Från Västgötabygd till 
indianerna i norra Argentina
Tisdag 15 november, klockan 19.00, Götene äldrecenter,  
fri entré.

”Aldrig trodde jag då att den nya världen skulle kännas så 
hemma, men så blev det. Jag hade hamnat i Tartagal, i norra 
Argentina”. Lena Johansson från Österäng berättar om sina 
upplevelser som missionär i Argentina.

Medarrangörer: ABF, Folkhälsorådet, PRO och SPF

Lunchföredrag: Om Federico García Lorca 
Onsdag 16 november, klockan 12.30, Götene bibliotek,  
fri entré.

Leif Olsson berättar om poeten och dramatikern Lorca.

Teater på bio: Frankenstein
Söndag 20 november, klockan 15.00, Bio Göta Lejon, biljetter 
150 kronor.

Oscarsvinnaren Danny Boyle regisserar en visionär ny 
iscensättning av Mary Shelleys klassiker på National Theatre i 
London. I en av huvudrollerna ser vi Benedict Cumberbatch. 
Föreställningen är inspelad och textad på svenska.

Teater: Bernardas hus
Torsdag till lördag 24-26 november, Bio Göta Lejon.

Bernardas hus är en pjäs i tre akter av Lorca. Med Leifs Teater, 
i regi av Leif Olsson.

Arrangör: Leifs teater

När det lider mot jul - Hällekis musikkår
Lördag 26 november, klockan 15.00 samt klockan 19.00, 
Medeplana kyrka, biljetter 150 kronor.

Hällekis musikkår återkommer med sin stämningsfulla 
julkonsert tillsammans med sångsolisterna Maria Sitte och 
Oskar Persson.

Arrangör: Hällekis musikkår

Musikskolans adventskonsert 
Onsdag 30 november, klockan 18.30, musikskolans aula,  
fri entré.

Grande finale på jubileumsåret med musikskolans ensembler 
och orkestrar.

Föredrag: Mulens marker, då och nu - Tore Hagman
Onsdag 30 november, klockan 18.30, i Sessionssalen 
Centrumhuset, fri entré.

Naturfotografen Tore Hagman visar bilder och berättar om 
förändringar i landskapet. Tore har återvänt till platser som 
fotograferades på 1980-talet. Gamla och nya bilder läggs intill 
varandra. Mycket har hänt.

Medarrangörer: Hembygdsföreningarna i kommunen och 
Vuxenskolan 

December
Café Planet: Bin till nytta och nöje
Torsdag 1 december, klockan 18,00, Centrumcaféet i 
Centrumhuset, fri entré, fika finns att köpa.

Cecilia Waern från Götene biodlarförening berättar om 
biodling. Efteråt är det tid för fika och samtal, under 
lättsamma former, kring bin och biodlingens nytta.

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet


