
Utomhusbio
Gratis utomhusbio. Ta med något att sitta på! 

E.T. the Extra-Terrestrial
Onsdag 17 augusti, klockan 21.30.
Brunnsparken i Lundsbrunns, fri entré.

En vilsen liten utomjording som är tre miljoner 
ljusår hemifrån. En ensam tioårig pojke som vill 
ta med honom hem. Två liv som förändras i ett 

tidlöst äventyr av vänskap utan världsliga hinder. Upplev en av 
de mest älskade filmerna någonsin, Steven Spielbergs E.T. the 
Extra-Terrestrial.  

Jurassic World
Torsdag 18 augusti klockan 21.30.
Församlingshemmet i Götene, fri entré.

Jurassic World tar emot tiotusentals besökare, 
men något olycksbådande lurar bakom 
sevärdheterna i parken: en genmanipulerad 

dinosaurie med våldsamma krafter. När kaos uppstår på ön 
försöker Owen och Claire återställa ordningen och en dag i 
parken förvandlas till en kamp för överlevnad. 

Gratis sommarlovsbio för 
barn och ungdomar

Ice age - Scratattack 
Söndag 10 juli, klockan 18.00 - 3D
Söndag 17 juli, klockan 18.00 - 2D
Onsdag 20 juli, klockan 20.00 - 2D

Bio Göta Lejon. Gratis för dig mellan 6 och15 
år, 95 kronor för 3D-filmen och 75 kronor för 
2D-filmerna för dig över 15 år. 

Scrats ständiga jakt på det svårfångade ekollonet skjuter ut 
honom i rymden där han av misstag sätter igång flera kosmiska 
händelser som förändrar och hotar Iceagevärlden. För att 
rädda sig själva måste Sid, Manny, Diego och resten av gänget 
lämna sina hem och ge sig ut på en resa som blir full av skratt,  
äventyr, exotiska platser och på vägen stöter de på en hel drös 
nya figurer.

Sommarbio på  
Göta Lejon

Välkommen på sommarbio hos Bio Göta Lejon!  
Aktuella filmer hittar du på www.gotene.se/bio.

Dansbuss till Vara
Ta dansbussen till en oförglömlig dans- och 

scenupplevelse. Bussen är gratis och beställas i samband med 
biljettbokning,  
0512-315 00.

Batsheva Dance Company, Last Work av Ohad 
Naharin 
Torsdag 25 augusti, kort introduktion från Lilla Scenen klockan 
19.00, föreställning klockan 19.30. Vara konserthus, biljetter 
325 kronor, ungdom 160 kronor. Gratis buss avgår från Götene 
busstation klockan 17.45. 

Att Batsheva Dance Company, ett av världens mest kända 
danskompanier, besöker Vara är inte bara unikt, det är 
snudd på en världshändelse. I föreställningen Last Work 
fortsätter Ohad Naharin att tänja på gränserna inom den 
samtida dansen, som en av de mest spännande och originella 
koreograferna i världen idag. Dansarna visar hänsynslöst det 
bästa och det värsta. 

Sommarmusik i kyrkorna
Under sommaren fylls kyrkorna i Götene pastorat med skönt 
klingande musik. Församlingarna arrangerar ett stort antal 
sommarkonserter i kyrkorna under hela sommaren. För mer 
information se särskild programfolder eller gå in på  
www.svenskakyrkan.se/gotene.

Sommar i Konstrummet
Konstrummet är öppet måndag till torsdag, klockan 8.00-
18.00, fredagar 8.00-17.00. Centrumhuset i Götene. 

Emelie Liljebäck - Mitt kvinnliga arv
Vernissage måndag 13 juni, klockan 18.00.
Utställningen pågår 13 juni-1 augusti.

Utställningen ”Mitt kvinnliga arv” handlar om något många 
känner igen sig i. Ett arv som bör diskuteras men också lyftas 
fram. Genom det ”typiska kvinnliga hantverket” berättar 
konstnären sin egen historia som börjar med ett samtal runt 
ett bord där kaffet är nybryggt.

Emelie Liljebäck, ursprungligen från Götene, går just nu andra 
året på Konstfack, Ädellab (smyckeskonst och corpus). Med 
sitt konstnärliga arbete vill hon berätta en historia och ofta 
blir vardagen och kvinnofrågor hennes fokus. 

Fotoutställning
Vernissage måndag 8 augusti, klockan 18.00.
Utställningen pågår 8-26 augusti.

Götene fotoklubb ställer ut ett urval av sina samlade 
fotografier.

Sommar på biblioteket
Sommartider 1 juni till och med 31 augusti, måndag-torsdag 
klockan 10.00-18.00, fredagar 10.00-17.00, självbetjäning från 
klockan 8.00. Lördagar stängt. 

Sommarlån på böcker 1 juni till 31 augusti. Gäller ej ny 
skönlitteratur och resehandböcker.  

Kulturprogram

Sommaren 

2016

Biljetter till evenemangen  
kan 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. 

Bio

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

Dansbuss till Vara

Bussen beställs i samband 
med biljettbokning.  
Telefon: 0512-315 00.

Mer information 
www.gotene.se/kultur

www.gotene.se/kultur

Nino Ramsby, 3 augusti

Biljetter

Ewert Ljusberg, 21 juni

Land i sikte, 2 augusti



Juni
Sommar på Solbacken
Tisdag 21 juni, klockan 18.00.
Solbacken vid Centrumhuset, fri entré. 

Klockan 18.00: Trollerishow med Magic of cirque. Trollkarlen 
Adin och clownen Tito hittar en gammal trolleribok som är 
hundra år gammal. En häftig show som är en blandning av 
trolleri och cirkus. Efter trollerishowen får alla unga vara med 
på Adins lilla cirkusskola.

Klockan 19.00: Ewert Ljusberg och Lidköpings 
dragspelsklubb. Ewert Ljusberg är en av våra största 
vissångare och underhållare. Med sin starka karisma och sina 
roande och tänkvärda program lockar han publiken ut på 
vådliga färder mellan komik och tragik.

Under kvällen blir det även allsång med vår konferencier Roy 
Sällström.

Mångfaldsdagar 
22-23 juni i församlingshemmet i Götene. Alla aktiviter är 
gratis. Alla är välkomna! 

Onsdag 22 juni: 
10.00–12.00  Prova på med hund/agility  
14.00–15.00 Bokcafé Sommarboken (8-12 år) 
14.00–16.00 Skaparverkstad: pyssel 
15.00 Qigong  
17.00 Trivselkväll med musik och danslekar. Ica bjuder på 
grillad korv. 

Torsdag 23 juni:
10.00–12.00 Skaparverkstad: skapa med lera  
10.00–12.00 Bingo  
14.00–16.00 Skaparverkstad: pyssel 

Juli

Musik på Sjöutsikten Kinnekulle 
Söndag 3 juli, klockan 16.00.
Café Sjöutsikten, fri entré.

Viktor och Jesper: Även i år får publiken njuta av denna 
Jönköpingsduo. Det blir en härlig stämning när Viktor och 
Jesper förtrollar oss med sina visor och sånger. 

Sommarmusik på Falkängen
Onsdag 6 juli, klockan 18.00.
Falkängen, fri entré.

Elin och Amanda: Elin Kjellqvist och Amanda Karlsson har 
sjungit tillsammans i flera år i Litchi och andra grupper, i 
stora och små sammanhang. Två mycket begåvade tjejer som 
kommer att underhålla med ett sommarinspirerat program i en 
härlig blandning av genrer.  

Elviskonsert på Jönsegården
Fredag 8 juli, klockan 19.00. 
Jönsegården Hangelösa (följ skyltning mot Antik och kuriosa), 
fri entré, frivillig gåva till Hospice Gabriel.

Kvällen inleds med Minnen av Börje Bredlid. Därefter sjunger 
och spelar Jimmy Paulsson och Andreas Djup musik av Elvis 
Presley och Jonny Cash. Servering i pausen. Medtag stol.

Arrangör: Ingvar Svensson.

Sommarmusik på Falkängen
Onsdag 13 juli, klockan 18.00.
Falkängen, fri entré.

Too Late: Det sju man starka Arvikabandet är tillbaka och 
levererar rock n’ roll och blues.

Sommarmusik på Falkängen
Onsdag 20 juli, klockan 18.00.
Falkängen, fri entré. 

Dún Aengus: Duon Peter Andersson, banjo och sång, och Martin 
Rahmberg, gitarr och sång, bjuder oss på irländsk musik. 
Dún Aengus har en mycket stor repertoar som utgår från 
den irländska folkmusiken men även skotsk musik är en stor 
influens. 

Sommarmusik på Falkängen
Onsdag 27 juli, klockan 18.00.
Falkängen, fri entré.

Nina Kejnell kommer ursprungligen från Skåne men bor nu 
i Lidköping där hon undervisar fiol, sång och musikal på 
musikskolan. Hon är en ofta anlitad solist, sjunger i That 70’s 
band, och med en härligt smittande energi är en uppskattad 
körledare. Denna kväll ackompanjeras hon av Patrik Svedberg, 
en flitigt anlitad pianist som spelat med stora delar av Sveriges 
artistelit. Nina och Patrik utlovar ett varierat och somrigt 
program med favoriter från pop, jazz, visa och musikal.

Musik på Sjöutsikten Kinnekulle 
Söndag 31 juli, klockan 16.00.
Café Sjöutsikten, fri entré.

Sånger från vår svenska visskatt framförd av Oskar Persson på 
sång och Andreas Gunnarsson på gitarr – båda pojkarna bördiga 
i den skaraborgska myllan. Oskar var med vid hyllningen av 
Stikkan Andersson på Chinateatern i Stockholm och han sjöng 
för prins Carl Philip och prinsessan Sofia i Värmland.

Augusti

Sommar på Solbacken
Tisdag 2 augusti, klockan 18.00.
Solbacken vid Centrumhuset, fri entré.

Klockan 18.00: Land i sikte. Barn- och familjeunderhållning. 
Kapten Molly och hennes styrman Jack tar med barnen 
som besättning när de seglar iväg ut på havet för att hitta 
en skatt. På vägen råkar de ut för en massa äventyr och 
möten. Publiken får både uppleva och aktivt delta i detta 
tokroliga äventyr. Efteråt får alla unga vara med på Adins lilla 
cirkusskola.

Klockan 19.00: Duo Nuovo samt Eva och Roy.  
Duo Nuovo bildades i Lidköping 2002 och består av Mathias 
Kihlberg, flöjt, och Jan Björklund, gitarr. Båda har gedigna 
instrumentalutbildningar bakom sig och arbetar på 
musikskolan i Lidköping. Duon bjuder på ett lustfyllt och 
njutbart program med både klassisk musik, visor och jazz. Eva 
och Roy sjunger och spelar egen akustisk musik från sin nyss 
utkomna cd: På vandring genom livet.

Under kvällen blir det även allsång med vår konferencier Roy 
Sällström.

Musik på slott och herresäten: Nino Ramsby
Onsdag 3 augusti, klockan 19.00. 
Kollängens tingshus, biljetter 240 kronor, ungdom 12-18 år  
100 kronor. 

Nino Ramsby är Sveriges starkaste personlighet på scen. 
Med sin sköra men samtidigt starka röst, ensam på scen 
med en gitarr, skapar Nino en intimitet, som ett hemligt 
förbund med lyssnaren. Nino Ramsby, som tidigare hette 
Nina, är numera en av Sveriges mest eftertraktade artister. 
Med osedvanlig närvaro och en aldrig sinande nyfikenhet 
har multiinstrumentalisten, låtskrivaren, sångaren och 
producenten ända från början förtjänstfullt kryssat mellan och 
tvärsöver genrerna.

Sommar på Solbacken
Tisdag 9 augusti, klockan 18.00. 
Solbacken vid Centrumhuset, fri entré. 

Klockan 18.00: Longkalsong. Välkommen till en konsert med 
allsång och mycket rörelser. Vi följer med Tompa och Mackan 
på sångäventyr, där alla får sjunga med och föreslå vart vi ska 
åka. Som vanligt bjuds det på underfundiga och trallvänliga 
låtar som tilltalar både barn och vuxna. Efteråt får alla unga 
vara med på Adins lilla cirkusskola.

Klockan 19.00: Robin Toller band och Visans Vänner 
Skaraborg.

Under kvällen blir det även allsång med vår konferencier Roy 
Sällström. 

Musik på slott och herresäten: Opera för hela 
familjen
Lördag 13 augusti, klockan 17.00. 
Mariedals slott, biljetter 100 kronor oavsett ålder.

Musik ur Askungen, Trollflöjten och Hans och Greta. I 
föreställningen sjungs och spelas delar av kända, och mindre 
kända, operor och barnoperor. Här möter vi bland annat 
fågelfångare, sura mammor, prinsessor och häxor. Rollbytena 
är många och görs ibland på scenen för att hinnas med. 
Artisterna sjunger och talar svenska hela föreställningen 
igenom. Ulla Ricklander, sopran, Lona Mohr Villadsen, sopran, 
Daniel Svensson, tenor, och Cathrine Penderup, pianist.
Föreställningen passar till stora och små barn, från cirka 5 till 
100 år.

www.gotene.se/kultur

Musik på slott och herresäten
Musik på slott och herresäten erbjuder högklassiga artister i 
en historisk miljö. Konserterna ges i ett intimt format där man 
verkligen kommer varandra nära, vilket ger en speciell känsla 
för både artister och publik. Läs mer på www.musikpaslott.se.

Musik på Slott och Herresäten 2016 är ett samarbete mellan 
kommunerna Götene, Lidköping och Skara samt ABF och 
Kultur i Väst.

Sommarmusik på Falkängen
Nu är det åter dags för sköna musikstunder på Falkängen i 
Hällekis. Varje onsdagskväll i juli klockan 18.00 bjuds det på 
musik från utescenen vid dansbanan bakom Kaffestugan. Det 
blir som vanligt en blandning av olika stilar och inriktningar, 
men allt under samma signum: gemytlig och trivsam atmosfär 
både på scen och hos publik!

Fri entré. Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på i 
gröngräset. 

Sommarmusik på Falkängen är ett samarrangemang mellan 
Falkängens vandrarhem och konferens, Hantverkarna på 
Falkängen, Coop Hällekis och Götene kommun, med stöd av 
Paroc.

Sommar på Solbacken
Efter förra årets smygstart har vi utökat Sommar på Solbacken 
till tre kvällar med underhållning som vi hoppas ska uppskattas 
av både stora och små. 

Fri entré. Ta gärna med egen stol eller filt att sitta på i 
gröngräset. 

Sommar på Solbacken är ett sammarbete mellan ABF, 
Studiefrämjandet och Vuxenskolan med stöd av Sparbanken 
Skaraborg, Götenebostäder och Jättadalens fastighets AB.

Musik på Sjöutsikten Kinnekulle
Söndag 28 augusti, klockan 16.00.
Café Sjöutsikten, fri entré.

Sångerskan Maria Sitte och pianisten Lena Öberg underhåller 
tillsammans med kompbandet WÄP med härlig sång och musik 
i samband med Sjöutiktens Höstmys. 

Familjeopera, 13 augusti


