
Biljetter
Biljetter till 
evenemangen kan 
köpas på: 

Medborgarkontoret, Götene 
kommun
Telefon: 0511-38 60 01
Öppettider: måndag-fredag, 
klockan 08.00-17.00 

Turistbyrån i Lidköping
Telefon 0510-200 20

På hemsidan
www.gotene.se/biljetter

På plats
Eventuellt överblivna biljetter 
säljs på plats. Publikinsläpp 
sker vanligtvis 30 minuter 
före programstart.

Sommaröppet på biblioteket
3 juni–2 september: 
Måndag–torsdag: 10.00–18.00
Fredag: 10.00–17.00
Öppet med självbetjäning 
vardagar 08.00-10.00 
Lördag: stängt

Kulturprogram
Sommaren 2019

Musik på 
Utsiktens kaffestuga
Utsiktens kaffestuga på Kinnekulle bjuder på musik-
underhållning följande söndagar med start klockan 15.00.
Söndag 14 juli Marcus Hald
Söndag 21 juli: Sånger till dragspel och gitarr 
Söndag 28 juli: One The Air
Söndagen 4 augusti: Hugo Ljungkvist

Sten- och mineralmässa
3-4 augusti på Falkängen
Välkomna till Kinnekulles 11:e mineralmässa.
Första helgen i augusti är det dags för årets Mineral-, fossil- 
och smyckesstensmässa i Falkängens Hantverksby, Hällekis 
Kinnekulle. Arrangör: Skaraborgs Geologiska Sällskap med stöd 
av Studiefrämjandet, Falkängens Vandrarhem & Konferens, 
Destination Läckö-Kinnekulle och Götene Kommun.

Utomhusbio: Aquaman
Fredag 16 augusti klockan 21.15
Gräsmattan vid Götene 
församlingshem.
En storslagen actionspäckad 
amerikansk superhjältefi lm.
Fritid-ungdom säljer lite biogodis.
Tillåten från 11 år, 7 år i målsmans
sällskap.
Ta med något att sitta på! Gratis.

Alla sommarlovsaktiviteter hittar du på 
www.gotene.se/sommarlov

Sommarmusik i kyrkorna
Välkommen till sommarens utbud av sång och musik i Götene 
pastorats kyrkor. 
Sommarmusik i samarbete med Sensus studieförbund.

JUNI
Söndag 2 juni, kl 16.00, Kinne-Vedum
”Från spansk medeltid till engelsk renässans”  Musikaliska 
krumsprång SVARTÄLVENS PIJPARE & BORDUNER m. vänner
Söndag 2 juni, kl 19.00, Hangelösa
Vårkonsert Källby sångkör, Micael Bölin, Tomas Ekelöf
Torsdag 13 juni, kl 12.00, Götene 
Lunchmusik Bror Gustafsson, Jens Johansson (duett, piano)
Lördag 15 juni, kl 19.00, Österplana
”Ljus” En musikalisk resa bland psalmer och koraler med 
gruppen FORNFELA. Kristin Svensson (sång, fi ol, fi ddla) Gustaf 
Svensson (sång, fi ol) Lennart Svensson (sång, gitarr)
Johan Ludvig Rask (sång, gitarr, slagverk)
Söndag 16 juni, kl 19.00, Kinne-Vedum
”Det fi na i kråksången”  MAGPIES -en samstämd sånggrupp som 
bjuder på en musikalisk sommarbukett av såväl profan som 
sakral, likväl klassiskt, visor och modern musik
Tisdag 18 juni, kl 19.00, Kinne-Kleva 
Sångkväll - Henrik Strömberg från Scotts, kören Cantabile m.fl .
Onsdag 19 juni, kl 19.00, Kinne-Kleva 
”Sommarlängtan”  kören Con Anima med solister
Fredag 21 juni, kl 21.00, Forshem 
Riksspelman Lars-Olof Ejstes (fi ol)
Lördag 22 juni, kl 19.00, Götene 
Svensk körmusik Götene kyrkas vokalensemble under ledning 
av kantor Jens Johansson
Söndag 23 juni, kl 20.00, Kinne-Kleva 
Sommarmusik Bo och Tina Frid (sång), Curt Lindholm (piano)
Torsdag 27 juni, kl 20.00, Ova 
”Heaven” med musik av Duke Ellington, Monica Zetterlund.
Matilda Lundström (sång), Daniel Jarl (piano)
Lördag 29 juni, kl 18.00, Forshems församlingshem 
Allsång på altanen, Ekumeniska kören, Britt Modin
Söndag 30 juni, kl 19.00, Källby   
DUO SONOR  ”Från psalm till Beethoven” för viola och cello.
Musik av bl.a J. S. Bach, E. von Koch och L. van Beethoven.
Medverkande: Ulla Stern (viola) och Ylva Nilsson (cello)

JULI
Torsdag 4 juli, kl 12.00, Götene 
Lunchmusik  Britt Modin
Torsdag 4 juli, kl 20.00, Husaby 
Sommarorgel  Anton Hasselberg (orgel)
Söndag 7 juli, kl 19.00, Holmestad
En sommarkväll med Oskar Persson och Marcus Ekroth (sång, 
piano, gitarr). Duon bjuder på musik från vår svenska visskatt 
med koppling till Beppe Wolgers texter
Torsdag 11 juli, kl 20.00, Husaby 
”Rastplats”  Marit Nyberg (blockfl öjt, sång), Pontus Robertsson 
(gitarr, sång)
Söndag 14 juli, kl 20.00, Husaby 
”Aftonland”  En romanskonsert Gustaf Martinson (sång)
Elmer Grandin (piano)
Torsdag 18 juli, kl 12.00, Götene 
Lunchmusik  Filip Södervall
Torsdag 18 juli, kl 20.00, Husaby 
”Skuggsystrar - kvinnors musik ut i ljuset”  Lotta Karlsson  
(piano), Therése Thylin Lindmark (sång)
Söndag 21 juli, kl 20.00, Skälvum 
”Att se det stora i det lilla”  Eva Ekhagen och Roy Sällström 
(stämsång, spel och berättelser mellan låtarna)
Torsdag 25 juli, kl 20.00, Husaby 
Barock och folkmusik  Lars-Olof Ejstes (fi ol) och Helena 
Ambertson (orgel)
Lördag 27 juli, kl 19.00, Forshem 
Sommarmusik Organist Lars Storm (orgel)
Söndag 28 juli, kl 19.00, Hangelösa
NYA VARVETS BAROCKENSEMBLE framför musik av bl.a.
H. Ph. Johnsen, J. J. Quantz, J. Dowland. Medverkande: 
Bo Nyberg (traversfl öjt), Ingemar Anderson (gamba, sång)Karin 
Lindbeck (gamba) och Mats Öhberg (altgitarr)

AUGUSTI
Torsdag 1augusti, kl 12.00, Götene 
Lunchmusik ”Orgelgodis”  Jens Johansson (orgel)
Lördag 3 augusti, kl 19.00, Medelplana 
Sommarmusik Ramona o Gustav Jannert (violin/piano/orgel)
Söndag 4 augusti, kl 20.00, Kinne-Kleva
”Sommarfärden”  Amanda Karlsson (sång), Stina Jakobsson 
(sång), Gustav Dalemo (sax), Benjamin Kjell (piano, orgel)
Lördag 10 augusti, kl 19.00, Västerplana
”Musik utan gränser – på vårt sätt”  TRIO CON BRIO Stock-  
holm. De spelar klassiskt, folkmusik, musikal- och fi lm-musik, 
psalmer och hymner.Carina Cederwall (fl öjt), Jan Holmgren 
(oboe/engelskt horn), Stig Andersson (piano)
Söndag 11 augusti, kl 20.00, Ledsjö 
Duon TRÄKLANG Christer Larsson, Lasse Eklund (gitarr, 
saxofon)
Torsdag 15 augusti, kl 12.00, Götene 
Lunchmusik  Jens Johansson, Lars Hernqvist (sång, piano)
Torsdag 15 augusti, kl 20.00, Ova 
”Taube i våra hjärtan” Christer Fallenius (gitarr), Ulla Rick- 
lander (sång), körmedverkan m.fl .
Lördag 17 augusti, kl 19.00, Hönsäter 
Sommarmusik Jimmy Paulsson (sång), Britt Modin (piano)
Söndag 18 augusti, kl 18.00, Skälvum 
”Från folkliga koraler till Duke Ellington”  Johanna Ek (sång), 
Karl Wikenståhl (piano, orgel)
Söndag 25 augusti, kl 19.00, Vättlösa
”Polska på pan”   Svensk och Sydamerikansk folkmusik med
Josué Trelles och Alban Faust. (digderidoo, nyckelharpa, 
säckpipa, kromatiska panfl öjtar, fl öjter fr. Anderna o Indien)



Hällekis musikkår 100 år 
- jubileumskonsert
Söndag 16 juni 2019, kl 16.00 Parken i Götene
Hällekis musikkår fyller 100 år, det fi ras med en festlig 
jubileumskonsert som äger rum söndag 16 juni klockan 
16 i Göteneparken. Konserten kommer ge ett smakprov 
på musikkårens musikaliska bredd genom åren, och en 
tillbakablick via bilder och text från förr till nutid.
Gästsolist är en av landets mest framgångsrika trumpetare: 
Magnus Johansson! Fler musikaliska gäster och andra 
överraskningar utlovas. Konferencier är Olle Malmgren.
Biljetter: 180 kronor, ungdomsrabatt.
Arrangör: Hällekis Musikkår med stöd av Sparbanken Lidköping, 
Sparbanken Skaraborg, ABF och Götene kommun.

Sommarsalongen
Götene konstrum 17 juni–9 augusti
Vernissage måndag 17 juni klockan 18.00-20.00
Lokala konstnärer ställer ut i Götene konstrum.
Pernilla Sahlström, textiltryck/mönsterdesign
Petra Gunnarsson, foto 
Helena Hansson, måleri och keramik 
Ann Lönn, glaskonst
Thomas Kihlberg, måleri

A taste of circus 
med Cirkusexpressen!
Parken Götene
Tisdag 25 juni klockan 18.00
Cirkusshow och workshop med Cirkusexpressen! 
Cirkusexpressen besökte Götene våren 2018 och många 
önskade ett nytt besök, så nu kommer de tillbaka. Se och 
upplev en massa häftiga cirkuskonster och rörelseglädje! 
Workshop direkt efter showen där alla kan vara med och prova 
på cirkuskonster! 

Kinnekulle Visfestival
Falkängen Hällekis
Lördag 29 juni klockan 13.00. Frivillig entré
Lördagen den 29:e juni är det premiär för Kinnekulles 
Visfestival! Mellan klockan 13.00 och 17.00 kommer det bli 
visor, sånger och musik i sex akter, uppblandat med texter 
från vårt härliga Kinnekulle med Ewert Ljusberg, Sofi a Ekberg, 
Simon Svahnström, Eva Ekhagen, Eva Nyqvist och Göthersköld, 
Polarn Per Svensson. 
Allt presenteras på scenen på vårt kära Falkängen. Fika fi nns 
att köpa. Artisterna säljer sina skivor. Välkomna att njuta fi n 
musik i den gröna!
Arrangör: Eva Ekhagen och Roy Sällström i samarbete med 
Visans Vänner Skaraborg och med stöd av Sparbanken 
Skaraborg och Götene kommun.

Sommarmusik 
på Falkängen
Sköna musikstunder varje onsdagskväll i juli
klockan 18.00, vid Kaffestugan. Fri entré.
Ta gärna med egen stol eller fi lt att sitta på i gröngräset.

3 juli – “Sommarfärden” med Amanda Karlsson, sång, 
Stina Jakobsson, sång, Benjamin Kjell, piano och Gustav 
Dalemo, saxofon. Gruppen bjuder på härlig körsång i somriga 
arrangemang.

10 juli – Kaurna Cronin Band. 
Ända från Australien kommer 
detta band på sin turné i 
Europa! Modern folkmusik 
från landet “down under”.

17 juli – Dun Aengus – Härligt 
irländskt med publikens 
favoriter Martin & Peter!

24 juli – Polarn Per Svensson 
– vissångare med rötterna 
i Gössäter och med en hel 
vissamling om Kinnekulle i 
bagaget.

31 juli – Our Home Duo – 
Vilma Bäckström, sång och 
Javiera Torres Varas, gitarr 
bjuder på pop och schlagers 
med härlig energi!

Sommarmusik på Falkängen är 
ett samarrangemang mellan
Falkängens vandrarhem och 
konferens, Coop Hällekis och
kulturen Götene kommun.

Musikafton på Jönsegården
Fredag 5 juli klockan 19.00 
Jönsegården Hangelösa
För 6:e året i rad arrangerar Ingvar 
Svensson konsert i sin ”lada” till förmån 
för Hospice Gabriel!
Elin Molander-Johansson spelar tvärfl öjt 
och inleder kvällen med visor.
Därefter spelar TS-bandet musiken du 
minns från 60-talet och framåt – Sven-
Ingvars, Elvis med fl era. 
Arrangör: Ingvar Svensson med stöd av 
Vuxenskolan.

Familjefredagar 
på Falkängen
Kapten Kryp och skattkistan - En liten 
föreställning med gigantiska kryp
Skaparstugan Falkängen, Hällekis
Fredag 12 juli klockan 12.00
Träffa jättelandsnäckan Herman, 
den vandrande pinnen Phasmida 
Madigan och Herr Väs, en av 
världens tyngsta kackerlackor och 

en hel del annat spännande från djungeln som Kapten Kryp 
hittat. Tillsammans leker vi gissa djuret, klurar på hur många 
ben olika kryp har, varför fl ugor spottar på sin mat, och hur vi 
kan ta hand om vårt jordklot på ett bättre sätt. 

Cirkus Roman 
”Vi ska ha roligt”
Skaparstugan Falkängen, Hällekis
Fredag 26 juli klockan 12.00
Musikalisk cirkusshow för barn med 
Cirkus Roman. Alla får vara med och 
prova att göra cirkustrick. Det blir till 
exempel jonglering, balansövningar och 
reptrick.

Prova på i Skaparstugan 
på Falkängen
Varje dag i juli mellan klockan 13.00-16.00 kan barn och 
vuxna tillsammans prova på olika hantverk i Skaparstugan på 
Falkängen (bakom caféet). Drop in. Avgift max 20 kronor/
person och max 50 kronor per familj.

Musik på Slott och 
herresäten
Nordisk melankoli, 
sprudlande och 
smäktande!
Mariedals slott, 
söndag 7 juli klockan 19.00
Mezzosopranen Ulla Ricklander och pianisten Cathrine 
Penderup framför musik från sitt nyligen inspelade album 
”Nordic Songs”. En samling sånger från norden med den 
nordiska naturen och den ofta olyckliga kärleken i fokus. 
Dessutom blir det musik från opera, operett och musikal med 
glada, smäktande och ibland upprörda känslor i centrum. 

Ulla och Cathrine har spelat många konserter tillsammans 
med nordiska sånger i Danmark och även i Skåne. Dessutom 
har de medverkat i barnoperan ”Hans och Greta” i Danmark 
och i en familjeoperaföreställning på Mariedals slott. Cathrine 
är utbildad på Det kongelige Danske Musikkonservatorium 
i Köpenhamn och har en lång rad av solokonserter och 
skivinspelningar bakom sig. Ulla är utbildad hos sångpedagoger 
i Tyskland och Danmark. Hon har varit både körsångare och 
solist i opera i Sverige, Danmark och Norge. 

Malvakvartetten och 
Mikael Godée
Kollängens Tingshus, 
söndag 14 juli klockan 19.00
Mikael Godée och 
MalvaKvartetten experimenterar 
tillsammans med klangerna från stråkinstrumenten och 
sopransaxofonen som smälter samman till en enhet 
lika väl som de utmanar varandra. Musiken ligger nära 
kammarmusikalisk konstmusik och tillsammans med Malvas 
lyhörda samspel och Godées lyriska melodier skapas musik som 
gör avtryck och intryck.
Mikael Godée sopransaxofon, komposition
MalvaKvartetten: Emelie Molander violin, Knapp Brita 
Pettersson, violin. Maria Jonsson, viola. Johanna Niederbacher, 
cello.

Biljetter till Musik på slott och herresäten 250 kronor, ungdom 
100 kronor.
Musik på slott och herresäten arrangeras tillsammans med 
Lidköpings kommun och ABF.

www.gotene.se/kultur

Sommar i Husaby
8 juli-26 juli måndag till fredag klockan 10.00-18.00

Äventyr i Biskopsborgen
Sommarvärdarna tar emot i 
Biskopsborgen och erbjuder 
aktiviteter för stora och små. Det 
blir kul pyssel, lekar från förr och 
upptäcktsfärd i den spännande 
borgen. 

Tornvandring 
i Husaby kyrka
Vägkyrka – öppen sommarkyrka – 
med sommarguide. Få en guidad 
tur i Husaby kyrka.
Tornvandring varje dag klockan 
14.00 då du får ta de vindlande 
trapporna upp i tornrummen. I kyrkan visas också en fi lm så 
att du som inte vill gå upp ändå kan se och höra om tornets 
intressanta historia.

26 juli, allsångskväll med hembygdsföreningen klockan 18.00

Sommaröppet 
i Råbäcks hamn
26 juni-11 augusti onsdag till söndag klockan 12.00-18.00
Tre unga sommarlovsentreprenörer driver sommarcafé i 
Råbäcks hamn och guidar i Råbäcks mekaniska stenhuggeri.
Roliga aktiviteter för barn.
13 juli Familjedag och -kväll med femkamp, charader Mini mig 
och andra aktiviteter för alla åldrar.
27 juli Grillkväll
10 augusti Astronomikväll
Mer information på facebook: @Råbäcks café

Samlingarnas 
spännande saker
Götene konstrum 12 augusti till 30 augusti
Hembygdsföreningarna har valt ut spännande ting ur sina 
samlingar som ställs ut i en gemensam utställning. Däribland 
gamla skolplanscher. Ofta är de vackert illustrerade och ibland 
är de tankeväckande dokument över den tidens syn på olika 
saker.

En musikalisk 
slottsblandning
Mariedals slott lördagen 17 
augusti, klockan 15.00 samt 19.00. 
Biljetter 285 kronor. 
Med Charlie McCoy (Nashville USA), 
Grammisvinnande multimusiker 
som är en profi l i Nashville, främst 
genom sin skicklighet på munspel. 
Han har spelat med stora artister 
som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon 
& Garfunkel och Johnny Cash både 
på skivinspelningar och på konserter. Tillsammans med 
Werner Weber (Tyskland), Ulla Ricklander, Sofi  T Virgin och 
kompbandet The Legal Twisters bjuder de på en musikalisk 
slottsblandning med blues, country lite Taube och lite annat. 
Arrangör Christer Fallenius.


