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Kulturprogram hösten 2022 

Vecka 36 
Premiärmingel! Höstprogramrelease! 

Onsdag 7 september klockan 18.30 

Välkomna till bibliotekets kulturscen för premiärmingel och 
programrelease för hösten. Kultursamordnare Robert berättar 
om höstens program, vi bjuder på enklare fika. Självklart bjuder 
vi på högklassig musik i form av Jenny Gustafsson & Jonathan 
Larsson. Missa inte att uppleva denna musikaliska färd genom 
västsvenska skogar och slättlandskap. Riksspelman Jenny 
Gustafsson har en stark musikalisk signatur och mycket energi 
i sitt musicerande. Med sig på scen, i ett virvlande och lekfullt 
samspel, har hon dragspelaren Jonathan Larsson. 

Plats: Vårgårda Bibliotek, Arrangör: Vårgårda kommun 
Foto: Jenny Gustafsson 

Foto: Teater Trampolin 

Familjeföreställningen ”Den lilla farbrorn” 

Lördag 10 september klockan 11.00 

Den lilla farbrorn är en ensam farbror som gärna vill ha en vän, men som ingen bryr sig om. 
En dag kommer det förbi en hund som blir hans vän. Farbrorn är så lycklig. Tills det dyker 
upp en liten flicka och hunden flyttar sin uppmärksamhet till henne. Sagan om den lilla far-
brorn är dramatik för barn om utanförskap. Men framförallt om vänskapens glädje och värme 
och om att kunna leka med mer än en person. 

Familjeföreställningen är Gratis, men anmälan krävs och görs på www.vargarda.se/evenemang 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun 

www.vargarda.se/evenemang


 
  

  

  

 
 

 

Vecka 37 

Foto: Sören Viks 

Britt-Marie var här 

Lördag 17 september klockan 18.00 

En varm komedi med Marianne Mörck i alla roller. En kärlekshistoria om en kvinna som vän-
tat ett helt liv på att hennes ska börja. Det är berättelsen om samhällen vid vägar där fotboll 
och pizzerior är det sista som överger människorna. Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 
40-åriga äktenskap bakom sig och ska starta upp sitt liv på nytt. Britt-Marie var här är en 
hyllning till livet som med humor och värme uppmanar oss att gå ut från salongen och ta till-
vara på allt som är oss kärt. Föreställningen är baserad på Fredrik Backmans bok med 
samma namn. Regisserar gör Eva Dahlman. 

För biljetter ring teatertelefonen 0708-11 53 53 Biljetter säljs även i foajen innan föreställning. 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda teaterförening 

Vecka 38 

Foto: The Big Little Band 

The Big Little Band 

Onsdag 21 september klockan 18.30 

Ett gäng erfarna musiker - Ulf Sundblad, Henrik Briné, Andreas Boo, Stefan Ericson, Conny 
Larsson och Ingemar Andersson -som vet hur man får låtarna att svänga. Dansant blues och 
rock. Räkna med drag under galoscherna! 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun 



 
 

 

 
 
 

 
 

Vecka 39 

Foto: Lars Ardarve 

Författarbesök - Maria Bouroncle 

Onsdag 28 september klockan 18.30 

Maria fick stor uppmärksamhet för sin debutroman, den verklighetsbaserade Det kom för 
mig i en hast – Historien om barnamörderskan Ingeborg Andersson, som handlar om Marias 
mormors syster som en kall påskmorgon 1929 dränkte sina tre små barn. Nu kommer den 
fristående uppföljaren! Flickan med en lapp runt halsen. 

Plats: Vårgårda biblioteks kulturscen, Arrangör: Vårgårda kommun 

Vecka 40 

Logotyp: Balansera Mera 

Balansera Mera - För seniorer. 

Måndag 3 oktober klockan 14.00 

Balansera mera och undvik fallskador. Fallolyckor ger upphov till mycket lidande och immo-
bilitet för många personer varje år. Denna eftermiddag fokuserar vi på vad du kan göra för 
att undvika fallolyckor i ditt liv. Vårgårda Rehab föreläser kring balans och vikten av träning 
när man blir äldre. Linnea Blad ifrån Hälsoenheten, Närhälsan kommer och ger tips om bra 
mat, inspirerar och ger verktyg till förändring. Nordic Wellness, Friskis&Svettis samt Folktand-
vården Vårgårda finns på plats för information vad de erbjuder seniorer.  Varmt välkomna till 
Centrumkyrkan för en intressant och viktig eftermiddag för dig som senior. Alla bjuds på gratis 
fika denna eftermiddag. 

Plats: Centrumkyrkan, Arrangör: Vårgårda kommun 



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Vecka 40 
Föreläsning - Hållbart mode 

Tisdag 4 oktober klockan 18.30 

Anna Lidström är modedesigner och doktorand på Textilhög-
skolan i Borås inom hållbart mode med fokus på nya design-
metoder för Remake. Annas forskning handlar om hur man kan 
använda material som redan har producerats för att skapa nytt, 
att sälja ny design utan att sälja ny råvara. Hon utsågs till årets 
second hand-profil år 2018 och har under många år arbetat som 
konstnärlig ledare vid Science Park Borås. 

Plats: Vårgårda Bibliotek, Arrangör: Naturskydds-
föreningen och FN-föreningen samt Vårgårda kommun 

Foto: © Anna Lidström 

Foto: Pressbild 

Janne Schaffer - 50 år som artist 

Onsdag 5 oktober klocka 19.00 

I konserten My Music Story får publiken följa med på en resa som spänner över i stort sett 
hela den moderna svenska musikhistorien. Det är en hisnande färd från 60-talets popband, 
via ABBA och Ted Gärdestad till Björn J:son Lindh och Electric Banana Band. Ted Gärdestad 
och ABBA är särskilt intressanta i år. Teds första skiva Undringar, där Janne hade en viktig 
roll, kom ut för 50 år sedan. Undringar innehåller bland annat låtarna Jag vill ha en egen 
måne och Så mycket bättre. 

Vi erbjuder två alternativ denna kväll. Mat och show för 300 kr. Eller endast entré för 125 kr. 
Maten serveras på Mathias kök&rum och konserten äger rum på Kulturen. 

Bokning av biljetter görs via www.vargarda.se/evenemang 

Arrangör: Vårgårda kommun och Mathias kök&rum 

www.vargarda.se/evenemang


 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
   

 

Vecka 41 
Barnens sång och skoj med Madde 

Lördag 15 oktober klockan 11.00 

En rörlig stund för 6-9-åringar där vi tillsammans sjunger, ram-
sar, leker med musik och rytmer. Kom och var med och upplev 
glädje och en gnutta tok! 

Evenemanget är gratis men anmälan behövs och görs via 
www.vargarda.se/evenemang 

Plats: Vårgårda Bibliotek, Arrangör: Vårgårda kommun 

Foto: © Affisch Press 

Frukostklubben - Mys och minns! 

Söndag 16 oktober klockan 17.00 

Följ med oss tillbaka till femtiotalet och möt folk-
hemsfamiljen samlad runt födelsedagsbordet och 
födelsedagsfirandet. Läskedrycksbilen skramlar för-
bi på byvägen, man kan fortfarande handla på krita 
och väluppfostrade barn bockar och niger. I Frukost-
klubben bjuds publiken på skönsång, allsång och 
underfundiga jämförelser mellan förr och nu. Allt 
framfört av mor och dotter Solveig Bergqvist Lars-
son och Cecilia Kyllinge samt musikern Jan-Olof 
Jonsson, gänget bakom de tidigare succéerna Ta´t 
Lugnt ta en Toy, Tag det rätta tag Cloetta, Mygg-
jagare & Näbbstövlar, Säg Algots det räcker. 

Biljetter bokas via teatertelefonen 0708- 11 53 53 eller köps i foajen innan föreställning. 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda Teaterförening 

Vecka 42 
Hållbarhetsfestivalen 17 - 23 oktober 

Foto: Frukostklubben 

Blå mat för en grönare planet 
Om vattenbrukets möjligheter och utmaningar att ge 

en hållbar, varierad och näringsriktig mat 

Tisdag 18 oktober klockan 18.30 

Tema Akvakultur med Elisabeth Jönsson Bergman, 
SWEMARC, Göteborgs universitet. 

Plats: Vårgårda bibliotek, Arrangör: Vårgårda 
kommun 

www.vargarda.se/evenemang


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vecka 42 
Föreläsning - Annevi Sjöberg om Skogsträdgården 

Tisdag 18 oktober klockan 18.30 

Drömmer du om en prunkande trädgård, sprängfylld med nyttiga 
grönsaker och godsaker från tidig vår till sen höst? En trädgård 
där du kan höra fågelkvitter och insektssurr, en trädgård som 
bara blir bördigare, vackrare och mer självskötande för varje 
år? Den drömmen kan bli verklighet om du vågar ge dig in i
skogsträdgårdsodlingens värld! Annevi är medförfattare till Årets 
Trädgårdsbok 2018! 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda trädgårdsförening 
och Vårgårda kommun 

Foto: © Anna Lidström 

Seniorfest på Mathias Kök&rum! Sånger vi minns från 70-talet 

Torsdag 20 oktober 17.00 

Foto: © PRO Vårgårda 

Oskar Kjällgren och Christoffer Hjelm tar med er på en musikalisk resa tillbaka till 70-talet. Det 
blir bland annat musik från Abba, Gärdestad och Hep-stars. Festen kostar 150 kr. Baren är 
öppen hela kvällen med bra priser. 

Plats: Mathias kök&rum, Arrangör: Vårgårda kommun, PRO, Vitalia och RPG 

Herrljunga dragspelsklubb tillsammans med Peter Danielsson 

Lördag 22 oktober. kl 16.00 

Varmt välkomna till en konsert i Kulturen där dragspel blandas med dansbandstoner. En härlig 
kväll med något för alla. 

Biljetter säljs på ICA Vårgårda, ICA Hemköp Herrljunga och ICA Ljung Herrljunga. 

Plats: Kulturen, Arrangör: Herrljunga dragspelsklubb 



 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Vecka 42 
Firande av FN-dagen 

Söndag 23 oktober klockan 16.00 

En dag i förskott firar vi FN-dagen. Vårgårda FN-förening bjuder in 
till mingel och spännande föreläsningar. Talare blir Magnus Walan 
känd för sin nyckelroll i kampen mot apartheid i Sydafrika under 
70-80- och 90-talen och som profilfigur för biståndsorganisationen 
Diakonia. 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda FN-förening. 
Foto: © Magnus Walan 

Vecka 43 
Hem till Holjekroken 

HEM 
till HOLJEKROKEN 

Foto: © Affisch 

Onsdag 26 oktober klockan 18.30 

En berättelse om en pojke i en bruksort på 70- och 80-ta-
let. Musikprogrammet Hem till Holjekroken är en tidsresa 
tillbaka till sjuttiotalet och första halvan av åttiotalet. Be-
rättelser blandas med musik som för tankarna tillbaka till 
denna tidsepok. En härlig föreställning med minnen och 
igenkänning. 

Plats: Vårgårda bibliotek, Arrangör: Vårgårda 
kommun 

Foto: Regionteatern Väst
Familjeföreställning Humbug - från Regionteatern Väst 

Lördag 29 oktober klockan 11.00 

En otrolig föreställning som säger sanningen om lögnen. Har du ljugit någon gång? Svarar du 
nej är du en riktig lögnare. Men varför ljuger vi allesammans? Och är det alltid fult att ljuga? Fej-
ka och Bugge är forskare. Av lögner. I deras gigantiska laboratorium HUMBUG finns alla lögner 
i hela världen. Fejka har kommit fram till att det är fantastiskt och livsviktigt med lögner. Bugge 
påstår däremot att det är fult, dumt och livsfarligt att ljuga. Det intensiva forskandet för att ta 
reda på sanningen blir för de båda en minst sagt utmanande uppgift. 

Föreställningen är gratis, men anmälan krävs och görs via www.vargarda.se/evenemang 

Plats: Bibblabbet Vårgårda bibliotek 

www.vargarda.se/evenemang


  
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

Vecka 43 
Landsbygdsupproret 

Söndag 30 oktober klockan 18.00 

Foto: Samantha Ohlander 

Ett musikaliskt manifest med nyskriven musik för våra landsbygder. Landsbygdsupproret är en 
föreställning om drömmar och utopier. Om byråkrati och rationalitet. Om hopp och att våga tro 
på något. Och om att vi, som befolkar Sveriges landsbygder, har en avgörande roll att spela 
i en rörelse framåt. Det blir upphottad lokalpolitik paketerad som folkmusikshow. Det blir folk-
bildning och folkrörelse. 
Tillsammans med sin tremannaorkester vill musikern Samantha Ohlanders påbörja ett samtal 
om hur vi skapar det samhälle vi vill ha. 

Biljetter bokas via teatertelefonen 0708- 11 53 53 eller köps i foajén innan föreställning. 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda Teaterförening 

Vecka 44 - Läslov 
Trollstavskurs - För unga magiker 

Måndag 31 oktober 

2 workshops klockan 10.30. och 14.00. Gratis, men anmälan krävs till 
workshop. Görs via www.vargarda.se/evenemang 

För aspirerande häxor och trollkarlar finns det här med möjlighet 
att delta i en 2 timmar workshop i trollstavsmakeri. Vi går ige-
nom träslagens magiska egenskaper. Vi lär oss om trollstavens 
uppbyggnad och bestämmer individuell design. Alla trollstavar 
är unika. Innan vi börjar tälja pratar vi om knivsäkerhet, samt 
säker täljteknik. 

Plats: Vårgårda bibliotek, Arrangör: Vårgårda kommun 
Foto:CC BY-SA 

www.vargarda.se/evenemang


 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Vecka 44 - Läslov 
Skrivworkshop för barn 6- 12 år 

Onsdag 2 november klockan 14.00 

Skrivworkshop för barn 6-12 år med Malin Biller. Serier är det 
ultimata sättet att uttrycka sig på och alla har vi något att be-
rätta. I min workshop lär jag ut grunderna i serieteckning, med 
stort fokus på fantasi och berättarglädje, snarare än att det ska 
bli snyggt. Vi arbetar med övningar som ”Skapa din egen super-
hjälte” och ”Rita en självbiografisk serie”. 

Plats: Vårgårda bilbiotek, Arrangör: Vårgårda kommun 

Foto:Malin Biller 

Puss & Kram med Henrik Nyblom och Magnus Betnér 

Torsdag 3 november klockan 19.00 

IHenrik Nyblom och Magnus Betnér bjuder in er till en 
färgstark resa längs hela det humoristiska spektrat. 
Lika delar galenskap som knivskarp satir. Stickspår 
utlovas! Det som för Henrik Nyblom skulle ha blivit 
några gästframträdanden på Magnus Betnérs Work 
in Progress-turné 2020 blev i slutändan närmare 100 
gemensamma framträdanden över hela Sverige. Nu 
gör duon gemensam sak på riktigt och ger sig ut på 
en rikstäckande turné. 

Biljett via billetto.se. Förköp krävs. 

Plats: Kulturen, Arrangör: Nöjeskonsult i Väst 

Vårgårda fotoklubb arrangerar återigen den årliga fotofestivalen. Välkomna till Kulturen för att 
uppleva bildvisning i världsklass och träffa fotointresserade människor från hela Sverige. 
Heldag i Kulturen. 

Mer info hittar du på hemsidan https://vgfk.se/ 

Foto:© Pressfoto 

Vårgårda fotofestival 

Lördag 5 november 

Foto:Ulf Lofterud 

https://vgfk.se
https://billetto.se


 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

Vecka 45 
Att kämpa för fred i en våldsam värld - Camilla Orjuela 

Måndag 7 november klockan 18.30 

Kriget i Ukraina har ökat oron i världen, samtidigt som klimatförändringar och ökade matpriser 
riskerar att leda till nya konflikter. Hur arbetar man för fred i en våldsam värld? Fredsforskaren 
Camilla Orjuela pratar om vad fred är och hur vanliga människor kan organisera sig för att mot-
verka krig och våld- och vilka utmaningar de stöter på. Camilla är professor i freds- och utveck-
lingsforskning vid Göteborgs universitet och har rötter från Remmene i Herrljunga. 

Plats: Vårgårda Bibliotek, Arrangör: Vårgårda FN-förening 

Tema Psykisk hälsa 

Tisdag 8 november klockan 14.00 

Oro, ångest och nedstämdhet drabbar de flesta någon gång i livet. Tyvärr ser vi en ökning av 
dessa problem i samhället och gammal som ung drabbas. Denna eftermiddag får vi lyssna till 
Albins historia. Albin är en vanlig person från Vårgårdatrakten och han kommer att berätta om 
hur han har drabbats, vad han har fått för hjälp och vad han har gjort för att må bättre. Han ger 
också sin syn på vad man som medmänniska kan göra för att stötta. 

Varmt välkomna alla som vill lära sig mer om ämnet. 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun och Studieförbundet Vuxenskolan 

Mys och rys i Västergötland – så skapas en modern pusseldeckare i Agatha Christies anda 

Onsdag 9 november klockan 18.30 

Författarbesök med Kristina Appelqvist. 
Kristina Appelqvist har skrivit tio deckare 
varav nio utspelar sig i den akademiska 
världen i det vackra Skaraborg. Hon har 
beskrivits som en samtida Maria Lang 
och en svensk Agatha Christie. 

Hon är nu aktuell med Klänning för korta 
kvinnor som är den första boken i en ny 
serie som utspelar sig i Stockholm och 
i Sjuhäradsbygden. Kristina kommer att 
berätta hur det kom sig att hon blev 
författare mitt i livet. Hon kommer att tala om sin senaste bok Klänning för 
korta kvinnor, men också om den akademiska världen som deckarmiljö. 

Plats: Vårgårda Bibliotek, Arrangör: Vårgårda kommun 

Foto:Pressfoto 



 
 
 

 
 

Familjeföreställningen Cirkus Gaston och Galigare 

Lördag 12 november klockan 11.00 

Cirkus Gaston och Caligari är en clowninspirerad cirkusföreställning som lockar till glada skratt 
och vilda applåder. Gaston vill framföra sin fantastiska cirkusföreställning och försöker förmå 
den smått motvillige Caligari att vara med. Jonglering, trolleri och balanskonster blandas med 
humor och musik där alla bjuds in att delta utan att behöva komma upp på scen. Genom att 
samarbeta så lyckas Gaston och Caligari med ett konststycke som blir mer fantastiskt än vad de 
själva hade kunnat ana. 

Gratis, men anmälan krävs till denna föreställning. Görs via www.vargarda.se/evenemang 

Plats: Kulturen. Arrangör: Vårgårda kommun 

www.vargarda.se/evenemang


 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Vecka 46 
Föredrag/konsert om judisk historia och kultur med Jonas Liljeström och Salamander Duo. 

Onsdag 16 november klockan 18.30 

Salamander Duo är en trio baserad i Göteborgs-
området som spelar judisk folkmusik, huvudsakli-
gen ur sefardisk tradition. Vacker och känslolad-
dad musik blandas med berättelser. 

Plats: Vårgårda biblioteks kulturscen, 
Arrangör: Vårgårda kommun 

Foto:© Pressbild 
Seniorfest på Mathias kök och rum! 

Torsdag 17 november klockan 17.00 

Christer och Monika från Lerum utmanar oss i ett melodikryss denna kväll. Sång och musik 
varvas med kluriga frågor. Mat från Mathias kök&rum. Festen kostar 150 kr. Baren är öppen 
med bra priser. 

Plats: Mathias kök&rum. Arrangör: Vårgårda kommun, PRO, Vitalia, RPG. 

Imitera! - Solo / Cornelis och jag 

Lördag 19 november klockan 17.00 

Akt 1. Det bästa ur succèföreställningen ”Imitera! -Solo” är en 
uppdaterad enaktare med Anders Mårtenssons träffsäkra imita-
tioner. Med musik, humor och glädje  gestaltar han våra mest 
folkkära artister och personligheter. Vid pianot Peter Berglund 
Akt 2. ”Cornelis och jag” En ömsint hyllning till Cornelis och 
hans tidlösa musik och sånger framförda av Anders Mårtensson 
ackompanjerad av Peter Berglund. 

Föreställningens längd 1,45 tim. inkl. paus 20 min. 
Biljetter bokas via teatertelefonen 0708-11 53 53 eller köps i foajen 
innan föreställningen. 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda Teaterförening 

Foto:© Roland Olsson 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Vecka 48 
Senior! Brott mot äldre. 

Måndag 28 november klockan 14.00 

Kommunpolis Hanna informerar om hur man ska bli mer medveten och 
uppmärksam i dagens samhälle. Vilka riskmoment ska man vara medve-
ten om och hur ska man agera om någon okänd person knackar på eller 
ringer. Kommunens säkerhetssamordnare medverkar också och infor-
merar om vad som görs från kommunens håll och vilka samarbeten som 
finns. En mycket informativ och viktig dag för seniorer. Ingen anmälan, 
gratis fika. Välkomna! 

Plats: Centrumkyrkan, Arrangör: Vårgårda kommun 
Foto:© Hanna Mannikoff 

Nog hade jag drömmar! 

Onsdag 30 november klockan 18.30 

En dag går Maria igenom sin farmors 
gamla lådor uppe på vinden. I en av 
lådorna finner hon ett brev med över-
skriften ”Till mitt barnbarn”. Det gul-
nade pappret inleds med frasen ”Nog 
hade jag drömmar…”. Farmodern 
hade tidigt i livet fått lägga sina egna 
framtidsdrömmar åt sidan då olyckliga 
omständigheter gjorde att hon fick axla 
ett stort ansvar gentemot sin familj. Nu 
är tiden inne för farmors drömmar att 
få vingar. En musik/berättar konsert 
från Stagebird. Proffsigt, snyggt och 
sevärt. 

Plats: Kulturen, 
Arrangör: Vårgårda kommun 

Foto:© Pressbild 



 
 

 

Vecka 49 
Vårgårda musiksällskaps Julkonsert! 

Onsdag 7 december klockan 18.30 

Vårgårda Musiksällskap bjuder in till konsert, denna dag förstärkt med hemlig gäst. Missa inte 
denna julkonsert med musik från Vårgårdas musikelit. 

Foto: Vårgårda musiksällskap 

Plats: Kulturen, Arrangör: Vårgårda kommun 

Höstens stora dansshow med God moves! 

Foto: God Moves 

Lördag - söndag 10-11 december 

Höstens stora Dansshow med God Moves! Dansskolans elever inbjuder till en häftig show i två 
dagar. 

Mer info finns på God Moves hemsida https://godmoves.se/ 

Plats: Kulturen, Arrangör: God moves 

https://godmoves.se


 
 

Vecka 50, 

Adventsfika/ Luciafika på Biblioteket 

Tisdag 13 december klockan 18.30 

Hampus Haga, Kultur & fritidschef i Falköping spelar julvisor vid pianot. Biblioteket tipsar om 
några nya favoriter att läsa under julledigheten. Vi bjuder på pepparkaka och glögg. Avslutning 
på höstens alla kulturarrangemang. 

Plats: Bibliotekets Kulturscen, Arrangör: Vårgårda kommun 



 

  
 

 
 

Orgeljubileum 

Onsdagen 16 nov-söndagen 20 nov 

Orgeln i Kullings-Skövde kyrka firar 40 år genom några orgeldagar fyllda av musik och andra 
aktiviteter.  Ur programmet: ”The organ goes wild”, ”Västra-Götalands-variationerna”, ”Orgelkon-
sert med Mikael Wahlin”, ”Orgelmaraton”. 
Förutom detta kan man gå på orgelvisning och bygga ihop en ”Do-orgel”. 

För mer info se www.svenskakyrkan.se/vargarda 

Plats: Kullings-Skövde kyrka. Arrangör: Svenska kyrkan 

Café Inbetween 

Fredagen 30 september klockan 18:30 

Café Inbetween är ett musikcafé där vi lyssnar till nutida låtskrivares musik och framförallt 
lyssnar mellan raderna - inbetween the lines – och samtalar om vad dessa texter väcker i oss. 

Johan & Karin Bruno, Lotta Kjerrman och Ida Lagesdotter framför låtar av Håkan Hellström. 

Fredagen 18 november kl. 18:30 

Delar av Vårgårda pastorats nystartade popkör framför låtar av Veronica Maggio. 

Plats: Prästgården i Algutstorp Arrangör: Svenska Kyrkan Vårgårda 

För mer info, anmälan och biljetter se https://www.svenskakyrkan.se/vargarda/prastgarden 

https://www.svenskakyrkan.se/vargarda/prastgarden
www.svenskakyrkan.se/vargarda


   
   
    
   
    
    
  
   
    

 
     
     

     
     

 
 

  

 

 

 

 

Info från Vårgårda konstförening 

PROGRAM HÖSTEN 2022 på Galleri 33 

3 -24 September Constance Hagström / Christina Juhlin / Tekla 
Konstcafé, 24/9, kl. 12.00 

1-22 Oktober Risto Turppa 
Konstcafé, 22/10, kl. 12.00 

29 Okt – 26 nov Hanna Herngren 
Konstcafé, 26/11, kl. 12.00 

Öppettider 

Vernissage: 
Lördag 10.00 – 14.00 
Söndag 12.00 – 14.00 

Under utställningsperiod: 
Onsdagar 16.00 – 18.00 
Lördagar 10.00 – 13.00 

Välkomna! 

För aktuella öppettider se hemsidan http://www.vargardakonstforening.se/ 

Seniorbio hösten 2022 

Seniorbio arrangeras av Rialto bio tillsammans med Vårgårda kommun. Filmerna visas 14.00 
och fokus är seniorer. Dock är alla daglediga välkomna. 
Priset är ett reducerat seniorpris och i biljetten ingår enklare fika efter filmen. 

För information om film och boka biljett gå in på rialto.se 

Höstens datum och flmer är: 

• Tisdag 20 september - Där kräftorna sjunger 

• Tisdag 11 oktober - Dag för dag 

• Tisdag 1 november - Det ska va gött att leva 

• Tisdag 6 december - Mrs. Harris goes to Paris 

https://rialto.se
http://www.vargardakonstforening.se


Kontaktuppgifter och anmälan 
För mer information om Vårgårda kommuns kulturarrangemang, 
kontakta kommunens kultursamordnare 
Robert Almqvist 
Epost: robert.almqvist@vargarda.se 
Tel: 0708-735060 

För biljetter till Teaterföreningens arrangemang, ring teatertelefo-
nen på 0708-11 53 53 . 

För information till FN-föreningens arrangemang, kontakta 
FN-föreningens ordförande Marianne Andersson. 
Tel 070-53 65 407 

Vi följer eventuella restriktioner vid våra kulturevenemang. 
Restriktioner kan ändras snabbt. Därför rekommenderar vi 
att kolla kommunens hemsida för aktuell information kring 
varje evenemang. 

www.vargarda.se/evenemang 
eller 
följ Viva Vårgårda på Facebook. 

www.vargarda.se/evenemang
mailto:robert.almqvist@vargarda.se

	Kulturprogram hösten 2022



