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Vårmagasinet produceras och ges ut av
Falköping Nu ekonomisk förening i samarbete
med Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk
förening.
Text, foto och layout: Gerth Bragnå där ej
annat anges.
Ansvarig utgivare: P-O Larsson,
Falköping Nu.
Trycks i 10 000 ex hos Svärd och Söner
tryckeri i Falköping.
Årgång 11
Vårmagasinet utkommer i mars varje år.
Falbygdens Mat och Kultur ger också ut
arrangemangstidningen Skördefestmagasinet/Konstnatten i samarbete med Falköping
Nu och kulturförvaltningen i Tidaholm.
För annonsering och reportage,
kontakta: Maria Wahlström eller Gerth Bragnå,
info@matokultur.se
Övrig information: www.matokultur.se,
www.falkoping.se, www.falkoping.nu
www.vastsverige.com

3 - 6 april

Tranans dag
26/3 - 29/3
Trandansen

Föreläsningar, föredrag, seminarier,
fototävling.
Barnens trandag och barnens
fototävling.
Guidningar vid fågeludden
m.m,

Falköping Nu arrangerar Konstrundan Påsk och är en sammarbetspartner för turismutveckling på Falbygden.

www.falkoping.nu
BUTIK
RESTAURANG
PRESENTSHOP

Ett besök på Falbygdens Osteria ett måste.
I vår butik finner du över 150 ostar från när och fjärran,

En ostupplevelse
värd en omväg.

fina presentförpackningar och osttillbehör. Smaka, dofta och
fråga vår hjälpsamma och kunniga personal om råd och tips.
I vår restaurang har vi dukat upp en härlig ost- och
delikatessbuffé. Där serverar vi naturligtvis också kaffe/te,
kakor och olika ostsmörgåsar.
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MARKNADEN
M
ARKNA
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Göteborgsvägen
19
FALKÖPING
Tel 0515-71 72 30
www.falbygdensosteria.se
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Med husbil hos tranorna
För tjugo år sedan var husbilarna vid trandansen och
Bjurums kyrka, en ovanlig syn. De som kom var utlandsregistrerade och utgjorde ett pittoreskt inslag och skapade
nyfikenhet. De senaste fem åren har husbilsbesöken under
transäsong exploderat. 100 fordon per natt är inget ovanligt.
Någon officiell ställplats finns inte, men på naturreservatets
avgiftsbelagda parkerings-plats är det ändå många som väljer att ställa sig. Här är närheten till tranorna och upplevelsen. Att vakna upp tidigt på mor-gonen och följa tranornas
morgonflytt från övernattningsplatserna i Hornborgasjöns
grunda vatten, är något alldeles extra. Att sen kunna äta
frukost med tranorna som sällskap, är en vårupplevelse
utöver det vanliga och en trevlig anledning att inleda husbilssäsongen med.
Den explosionsartade ökningen av husbilar har inte varit
odelat positivt. Eftersom det inte är en för ändamålet iordningställd plats för övernattning, har det skapat problem. I
huvudsak har problemen lösts på ett positivt sätt och både
länsstyrelse som förvaltar naturreservatet och kyrkan, som
får ta emot många gäster, har med gott mod löst problemen
efter hand de uppstått.
På många webbsidor för husbilsåkare och i ställplatskataloger har parkeringen vid Trandansen angivits som en ställplats
för husbilar, vilket är vilseledande då det är en säsongsparkering under tiden då tranorna gästar området. Här finns ingen
service i form av vattenpåfyllning, toatömning eller gråvattentömning. Dessutom är det en del av naturreservatet med
alla de hänsyn det innebär.
Med sunt förnuft och hänsynstagande är ändå den trannära
parkeringen en möjlighet som kan ge en härlig naturupplevelse för husbilsturisten. Förutom campingplatser i Falkö-
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ping, Skövde och Skara, finns det inte så många möjligheter
att övernatta med husbil. Ställplatserna är ännu inte så
många och det ser inte ut som om det inom en snar framtid
skulle bli fler.
Andra möjligheter finns för den som vågar fråga. På Falbygden finns bra restauranger och caféer på landsbygden och
många av dem ligger nära Hornborgasjön. Här finns alltid
möjligheten för övernattning men det kräver kanske att
jag är kund och en peng för att få övernatta. För den som
husbilar i södra Europa är detta inget konstigt, men för oss
nordbor som har vana på att bo på camping är det kanske
inte så självklart. Det tycks också vara en utbredd inställning
att husbilsövernattning skall näst intill vara gratis. Vill man
ha en upplevelse, god lokalproducerad mat eller fika och en
trygg hamn att sova i, så är det värt sin vikt i guld.

Arkeologirundan

Ta med dina fornfynd och låt arkeologerna
”värdera” dem. Miniutställning med fornfynd
från Falbygden.
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En övernattning på parkeringen vid tranorna, där natursceneriet finns utanför dörren, är också det värt sin vikt i guld.
Så glöm inte att betala parkeringsavgiften, de pengarna går
till utfordring av tranorna. Glöm heller inte att gynna de
aktörer som finns där.

www.vastsverige.com/hornborgasjon
http://www.webbkameror.se/djurkameror/hornborgasjon/
hornborgasjon_2_640.php

Vid Bjurums kyrka, samlas både husbilscampare och tranor. Det är ett
populärt utflyktsmål under mars och april . I området finns allt man
kan önska sig av upplevelser, mat och fika då våren gör sitt intåg med
vårfåglar solsken och värme. Hornborgasjön är det rätta stället vid den
tiden.
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Klas Lindberg serverar Nobelmiddagen
på Kurorten Mösseberg i Falköping
SÖNDAGSBRUNCH

DAGENS LUNCHBUFFÉ

Vi fortsätter med vår populära
söndagsbrunch varje söndag
hela våren kl. 11.30 - 15.00.
Njut av en avslappnad dag i vår fina
restaurang och vackra salonger.
Eller varför inte njuta av en rofylld
spadag och avsluta eller börja med
brunchen!

Måndag - fredag kl. 11.45-14.30

Pris: 130 kr

SALONGSMENY
Dagligen kl. 08.00-21.00
Sallader, räksmörgås, våfflor, tapas mm

BRUNCH

KONFERENS
Vi tror att en inspirerande miljö är
bidragande till nya idéer, att välkomponerad mat gör våra gäster pigga
och kreativa och att att en god kakbuffé
kan överbrygga de mest olika åsikter.
Välkommen att konferera hos oss!

DAGKONFERENS
425 kr

ÖVERNATTNINGSKONFERENS

225 kr

från 1.490 kr

BRUNCH OCH SPA ENTRÉ

Kontakta oss gärna för en offert!

440 kr

Kurhotell • Konferens • Spa

FALKÖPING

• TEL 0515-43 200 • E-POST info@kurortenmosseberg.se •

AL L E BAROQ U E

www.kurortenmosseberg.se

12–16 augusti 2015

Onsdag 12/8 19.30 göteborg baroque Invigningskonsert Varnhems klosterkyrka
Bara B:en – göteborg baroque är i sitt ässe när de framför 1600-talsmusik av virtuoserna Bruhns, Böhm, Buxtehude och Bach!
Torsdag 13/8 19.30 Helsinki baroque orcHestra S:t Olofs kyrka Falköping
Hisnande cembaloduell bjuder en av Nordens mest renommerade
orkestrar på i två dubbelkonserter av JS Bach. Solister är inga mindre än
Pierre Hantaï (Fr) och Aapo Häkkinen (Fi).
Fredag 14/8 19.30 göteborg baroque Vivaldigala Vilhelmsro Gårdscafe, Falköping
Vivaldigala – en Årstid och ett knippe operaarior när göteborg baroque
tar sig an Vivaldis virvlande repertoar.
Lördag 15/8 19.30 Bach på Svenska lisa rydberg och gunnar idenstam Skara Domkyrka
2015 utvecklas släktskapet mellan barockmusik och folkmusik vidare. Denna
gång med den framgångsrika och välkända duon Lisa Rydberg, violin, och
Gunnar Idenstam, orgel.
Söndag 16/8 18.00 göteborg baroque och Festivalkören Varnhems klosterkyrka
Tillsammans med festivalkören avslutar göteborg baroque årets
festival med Monteverdis mastodontverk Mariavespern.

www.goteborgbaroque.se/festivalen/
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Biljetter släpps på www.ticnet.se 1 april

Klas Lindberg fick 2014, äran att ansvara för
Nobelbanketten tillsammans med konditor
Daniel Roos, båda OS-guldmedaljörer med
Svenska Kocklandslaget 2012.
Arbetet pågick bakom kulisserna i flera månader. Klas Lindberg och Daniel Roos, har under
ett halvår provsmakat för att hitta de ultimata
rätterna till Nobelbanketten.
- Jag känner mig bekväm med råvarorna och
tycker att vi funnit en röd tråd som löper
genom hela menyn, säger Klas Lindberg. - Det
är mat som jag själv tycker om och kan stå för
och det är en stor ära att ansvara för Nobelbankettens meny.
Klas Lindberg vann Årets Kock 2012 och blev
OS-mästare med Svenska Kocklandslaget
2012. Nu har han också haft det hedervärda
uppdraget att skapa Nobelfestens förrätt och
huvudrätt, ett gästspel utöver det vanliga.
Menyn har utvecklats i nära samarbete med
Nobelstiftelsens gastronomiska rådgivare Gert
Klötzke och Fredrik Eriksson.
- Middagen som serverades på Nobelbanketten är min egen typ av mat. Jag skulle
personligen bli väldigt glad om jag blev bjuden
på fest och denna mat serverades.
Klas Lindberg är en återkommande gäst på
Kurorten Mösseberg. Under de två senaste
åren har han har lagat festmiddagar för
kurortens gäster. Den här gången serverar han
Nobelmiddagen vilket är en kulinarisk höjdare.
Kurorten Mösseberg har ett bra kök och ett
Foto: Erik Berglund

Foto: Erik Berglund

MENY
Blomkålssoppa med mosaik på kungskrabba,
ärtor och citronpicklad blomkål
Kryddstekt ytterfilé av kronhjort med morotsterrin,
saltbakad gulbeta, rökt pärllök och
potatispuré samt viltsky
Mousse och sorbet på vilda salmbär från Gotland med
saffranspannacotta på brynt smörbotten
signum med lokalproducerade råvaror på
tallriken och med kulinariska gästspel som
både ger kurortens gäster en upplevelse
och kökets personal en gedigen utbildning.
- Det här är väldigt bra för oss för att hålla
en bra standard i restaurangen och för att
kunna bjuda det lilla extra till våra gäster,
säger Ursula Frölin som är hotellchef på
Kurorten Mösseberg.
- Att Klas Lindberg gästar oss betyder väldigt mycket på flera sätt, tillägger hon.
För Falbygden betyder det väldigt mycket
att ha restauranger med hög kvalité och
som serverar mat med lokala råvaror.
Kurortens restaurang är en av dessa som
dessutom bjuder sina gäster på matupplevelser utöver det vanliga när Nobelmiddagen serveras.

Klas Lindberg: Årets kock 2012.
Var mellan 2009 och 2012
medlem i svenska kocklandslaget
som 2012 vann OS-guld. Har
även en sommelierexamen från
Restaurangakademien 2008. Driver sedan 2009 eget företag med
fokus på kombinationen mellan
mat och dryck.
Daniel Roos: Var mellan 2009
och 2012 medlem i svenska
kocklandslaget, som vann OS
2012. Har varit chefskonditor
på Operakällaren. Ansvarade
för kronprinsessan Victoria och
prins Daniels bröllopsdessert
2010. Jobbar gärna efter ”Den
allra första tuggan är visuell,
och den är minst lika viktig som
smakupplevelsen.”
Källor: klaslindberg.se och pastrydesign.com
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Naturen har alltid varit en inspirationskälla för konstnär
Göran Löfwing. Hornborgasjön är hans hemmamarker och
där häm-tar han många av sina motiv. Den nya utställningen - I jägarens rike - är inget undantag i den bemärkelsen.
Motiven kommer från Görans jaktmarker.
Med stor närvaro skildrar han jägarna i naturen oavsett om
det är en ryttlande tornfalk eller jägaren som vänd åt fel
håll, går miste om älgtjuren eller hans egna jakt på motiv
som konstnär. Med penseln fångar han ögonblick som det är
få förunnat att få se eller uppleva i naturen. Görans känsla
för naturen lämnar inget år slumpen. Ögonblicken fins där,
känsligt fångade med stort allvar men också med humor.
Göran känner sina jägare och sina jaktmarker.
På sitt alldeles egna sätt ifrågasätter Göran sitt eget måleri
med kommentarer som:
-Skall jag verkligen hålla på med att måla älgar? Det är ju så
många som har gjort det och gör det, så man kan tycka att
det skulle vara uttjatat.
Samtidigt konstaterar han att: -Ja men det är ju jag!
Och visst är det Göran. Han målar älgar som ingen annan
och det visar att han kan naturen och viltet. Med känsla
skildrar han situationer och skeenden som går rakt in hos
varje betraktare.
- Vi har ett arv att förvalta, säger Göran.
- Vi har en tradition i Sverige och Norden med konstnärer
som exempelvis Liljefors och Zorn, som skildrat den Nordiska
natu-ren på ett mästerligt sätt. Min utmaning som konstnär
är att försöka nå den närvaron i bilderna.
Göran är något av en filosof som funderar över konsten och
konstens villkor och hans ateljé är en mötesplats där tankar
venti-leras och möten sker medan han arbetar vidare på
sina konstverk. Det är en ynnest att få betrakta ett konstverk
växa fram, där penseln får en skugga att framstå på bergssidan för att snart flytta sig till korgen längre ner i motivet
för att där lägga till en detalj i korgens flätverk. Det bara sker
samtidigt som Göran har en utläggning om sitt skapande.
Den tomma korgen börjar fyllas med röda bär utan att det

Klassiskt naturmåleri hos Löfwings
Ny utställning med jägaren i centrum

WWW.

egentligen märkts. Var det inte blåbär som var i Mors lilla
Olles korg? Jo det var det men det var inte vargar han mötte
i skogen!? Det var en björn. Vad vill han säga med sin bild
med den lilla pojken som möter ungvargarna i skogen?
Med en förunderlig lätthet tycks penseln flyga över motivet,
medan Göran berättar sin historia om en ung pojke som
kanske inte hade det så lätt med ämnena i skolan men som
upptäckte att han hade en annan begåvning, han kunde
måla naturbilder.
- Jag skulle väl kunna ha ett annat jobb och det skulle väl
kanske bli väl så bra men det är inte jag, säger han.
- Jag har väl ställt mig frågan många gånger om jag skall
hålla på att måla naturmotiv som kanske görs av andra i
tusentals varje år, i världsklass. Men samtidigt är det ju det
här jag kan och mitt projekt, naturmåleriet, fortsätter.
Under tiden samtalet pågår, väller mer lingon ur korgen och
bergssidorna får mer konturer. Vargarna ser lika nyfikna ut
och vad pojken upplever kan man bara gissa. Kanske är det
den unge konstnären som står framför sina kritiker eller
kanske är det ett inlägg i vargdebatten han vill förmedla.
Samtalet glider in på Görans utställning i Queretaro i Mexiko, där det Nordiska naturmåleriet väckte stort intresse. Det
blev en stor kontrast till den halvökennaturen som omgav
staden. Ser det ut så i Sverige? Jo, svaret var enkelt eftersom
det gick att peka på ett falbygdsmotiv och svara ”Vi bor
där”!
Lika förundrad som Mexikanarna blev över naturmotiven
från Sverige, lika förundrande är det att Göran lyckas fånga
skeen-den i naturen omkring oss, som kan tyckas vara vardagliga och vanliga men som med hans uppfattningsförmåga
får ett liv och ett ljus som får betraktaren att förstå den
unika förmågan han har.
Den nya utställningen öppnar i mars hemma på konstgården
vid Hornborgasjön, som Göran driver tillsammans med hustrun Linda. Löfwings Ateljé och Konstcafé är en sevärdhet
i sig. Smakfullt uppbyggd och med smakfull inredning med
utställnings-hallar och restaurang. Kombinationen god konst
och god mat och god fika, lockar många besökare. Linda
Löfwing är en duktig matkreatör och restaurangen håller
hög standard.
Utställningen ”I jägarnas rike” skildrar jägaren och bytet i
naturen, människans jakt och konstnärens jakt på motiv.
Klassiskt naturmåleri när den är som bäst. Förmedlad av en
jägare och konstnär med en känsla för naturen som lockar
fram bilder som roar, förvånar och väcker känslor. Göran
för naturmåleriet vidare med stor respekt för motivet. Han
är en god arvtagare som för det Nordiska naturmåleriet in i
framtiden.
I sin nya bok, som är under produktion, hyllar han det Nordiska naturmåleriet och arvet från de stora mästarna. Han
ger också läsaren en inblick i sitt måleri och sina tankar om
Nordisk natur och motiven från sina hemmamarker. Här får
han utlopp för sin filosofiska ådra.
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Foto: Thorvald Berglund

9

WWW.

Sista söndagen i september
är du bjuden på MATFEST!

Välkomna till

Runt omkring i vår region finns mycket
att uppleva med alla sinnen.
Vi vill ge dig möjligheten att besöka de
passionerade producenter som ger
dig den goda, äkta och nära maten.

Mellan kl 11 -16 sista
söndagen i september
öppnar vi dörrarna
runt om i regionen
Deltagande producenter och besöksgårdar hittar du på vår karta eller
hemsidan www.lpiv.se/matfest
eller kontakta Cecilia på 0733-794134
Ett samarbete mellan:
Orustmat, Dalslandsmat,
Bondens Egen Marknad,
Falbygdens Mat & Kultur,
Västgötalandet, Sjuhäradsmat,
Bohuslän Erbjuder, Kungälvsmat,
Närproducerat i Tidaholm,
Närproducerat Mitt i Västra Götaland,
Leaderområden, LRF Västra Sverige,
Länsstyrelsen Västra Götaland,
Hushållningssällskapen i Västra
Götaland, Lokalproducerat i Väst,
Smaka på Västsverige.

Våren & Sommarens öppettider:
7/3 - 22/3 lördag - söndag 11-17

23/3 - 26/4 Tranöppet varje dag
Vardagar 10-17
Helg 10-18

27/4 - 30/8
lördag – söndag 11-18
måndag – torsdag 11-17
- Konst - Restaurang - Café - Butik - Konferens - Boende Entré till utställningen

Glöm inte gilla oss på Facebook!
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info@lofwings.se

Tel.0500-49 14 03

www.lofwings.se
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Fornfyndens ”antikrunda”
på Ekehegens Forntidsby
under Påskhelgen
De sista dagarna av årets påskkonstrunda slår Ekehagens Forntidsby
upp portarna till Arkeologirundan 2015. Det blir som antikrundan men
med fornfynd. På plats finns arkeologer som är redo att undersöka och
”värdera” föremålen som kommer in. Det blir också konstutställning med
utgångspunkt i hur vår tid kommer att uppfattas i framtiden.
I Västergötland är historiens vingslag inte reducerat till minnen och
berättelser. Vi lever mitt bland fornlämningarna, vägarna inne i städerna och

byarna gör svängar runt stenåldersgravar,
runstenar och kyrkor
WWW.
från medeltiden. Vi kan högst påtagligt ta på det förflutna.
Överallt dyker det upp saker som minner om vad som har
hänt, en stenyxa i trädgårdslandet, ett brons-ålderssmycke
som fastnat i plogen eller en vikingatida yxa i fyndlådan på
auktionen.
För ett otränat öga kan det vara svårt att skilja mellan skräp
och en viktig historisk artefakt. Det är lätt att avfärda en yxa
från stenåldern som en ”vanlig sten” eller ett halssmycke från
bronsåldern som en ”bit taggtråd”. Men ofta drar fornfynden
uppmärksamheten till sig. Ändå händer det att de blir liggande
utan att något museum får kännedom om dem. De blir delar
av privata samlingar eller får pryda någon hylla i en ladugård,
faktiskt finns exempel på föremål som är så välbevarade att de
kommit till användning på gårdar tusentals år efter att de en
gång begravdes eller tappades.
Som antikrundan men med fornfynd
En vanlig uppfattning är att museer och arkeologer vill ta
föremålen från upphittaren. Det är i själva verket väldigt
ovanligt. Från museerna är man endast intresserade av
att veta vad som har påträffats och var det har påträffats.
Arkeologirundan på Ekehagens Forntidsby är som
antikrundan men med fornfynd. Alla som misstänker att de
har ett förhistoriskt föremål är välkomna att visa upp det
för forntidsbyns arkeologer och det kostar inget att visa upp
föremålen och dem värderade. Förhoppningsvis kommer
man att få veta mer om vad föremålet har tillverkats av,
hur gammalt det är och vad det har använts till. Även om
många fornfynd nu säljs på auktion kommer ”värderingen” av
fornfynden framförallt att handla om föremålens historiska
värden.
Ledartefakter
Det är svårt att datera föremål och veta hur gamla de
egentligen är. Ibland kan man hitta föremål intill objekt
som man lättare kan datera . Därmed är det möjligt att
även säga ungefär hur gamla olika stenverktyg är. Sådana
daterade föremål kallas ofta ledartefakter. När de hittas vid
en utgrävning ger de en fingervisning om hur gamla sakerna
omkring dem är. I en mindre utställning visas några av de
vanligaste ledartefakterna för västsverige. Arkeologerna i
Ekehagen visar och berättar också mer om hur man själv
kan känna igen eller misstänka att ett föremål kommer från
stenåldern, bronsåldern eller järnåldern.

Vildsvinsburgare
I samband med arkeologirundan öppnar också Ekehagens
café och restaurang för säsongen. Dagens lunch under helgen
blir vildsvinsburgare och champinjonsoppa från trakten.
Givetvis kan den fikasugne också ta en kopp kaffe eller te med
Arkeolog Anders Josefson förevisar föremål från olika tider under Arkeologirundan 2014.
hembakat fika.
Efter oss…
är namnet på konstnären Carl-Johan Gunnarssons utställning
som visas i Ekehagen samtidigt som arkeologirundan pågår.
Gunnarsson har sin ateljé i Rydlyckorna i Börstig. I hans
verk är forntiden och arkeologin central och han utgår ofta
från frågeställningar om hur vår tid kan komma att se ut i
framtiden. Vilka arv lämnar vi efter oss till de som ska gräva
fram våra hus och gravar om tusentals år?
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”Jag tänker mig en föreställning om en tid då ingen minns vilka vi var,
13
det enda som finns kvar är blott fragment av en svunnen civilisation”
Carl-Johan Gunnarsson om sin utställning Efter oss
Foto: Carl-Johan Gunnarsson
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ÖPPET

Torsdag – Lördag kl. 11–22, Söndag 11-17

Muralmålning smyckar Bredablick!
Besök oss under Konstrundan Påsk 2015.
Påskbuffé serveras hela helgen • 225:- exkl. dryck • Boka gärna bord!
Serveras torsdag kl. 18–21, fredag–lördag kl. 12–15 & 18–21, söndag kl. 12–15
Övriga tider finns lättare förtäring, fika, soppa mm (fullständiga rättigheter).
Välkommen att se när konstnären Dano påbörjar utsmyckningen av vår fasad!

BOKNING & INFO:

info@bredablick.com • 0515-151 10

Fira påskens
högtid hos oss!

Påsktallrik för endast

119 kr

Öppettider i påsk
Påsktallrik serveras
Ons-tors kl. 10.00-20.00
fre-sön kl. 12-15
Fre-sön kl.11.00-18.00 Vid större sällskap, boka gärna bord
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HOTELL * RESTAURANG * KONFERENS
0515-130 30
W WW.HOTELLR ANTEN.SE
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Fredag 25/9 18 - 23
Lördag 26/9 14 - 01
Söndag 27/9 11 - 14

EN AV

SVERIGES

STÖRSTA KONSTEVENT

ÅRETS KULTURUPPLEVELSE 2014
”FOLKETS RÖST” Radio Skaraborg

SISTA HELGEN I SEPTEMBER
www.matokultur.se
ANMÄL dig som UTSTÄLLARE till
KONSTNATTEN
senast den 26 APRIL 2015
TILL: www.matokultur.se

är öppen för alla
Läs om KONSTNATTEN i
SKÖRDEFESTMAGASINET
som kommer ut i midsommarveckan
Deltagaravg per utställningsplats för Konstnatten. Plats i tryckt
marknadsföring som når ca 60 000 läsare.
1 - 2 utställare/utst.plats 800:- medl. 1000:- icke medl.
3 - 5 utst./utst.plats 1200:- medl. 1400:- icke medl.
6 - 10 utst./utst.plats 2000:- medl. 2200:- icke medl.
10 - utst./utst.plats 2800:- medl. 3000:- icke medl.

Falköpings kommuns kulturstipendium
Bästa utvecklingsprojekt 2014 (Skaraborgsbygden)
Årets kulturupplevelse i Skaraborg ”Årets röst” (Radio Skaraborg)
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Toto: Alvarshus Media

Galleri Tinnert visar Irene Leijon, textil
och Karlheinz Sauer, silver.
Det är två kära återseenden på galleriet. Irene Leijon hade sin första
separatutställning på Galleri Tinnert 2005 och Karlheinz återkommer för
tredje gången.
Irene Leijon är säkert ett bekant namn för många falköpingsbor. Hon
var under många år bosatt i Falköping och hade sitt jobb på bank. Ett
arbete hon lämnade för att skaffa sig en fil.kand. i textilvetenskap med
inriktning mot handvävning. Irenes inriktning är textil konst för privat och
offentlig miljö. Hennes bilder är abstrakta vävar i tunna trådar av lin och
metall, där hon kombinerar handvävning och broderi.
-Med mina verk vill jag ge inspiration till inre bilder och tankar. Jag vill få
betraktaren att stanna upp och reflektera över vad livet ger oss och att ta
en paus från den stressande värld vi omges av.
Irene utforskar känslor och symbolik. Hon gestaltar tankar kring ljus och
mörker, rörelse och stillhet. Naturen ger henne inspiration till många av
sina vävar. I titeln på varje verk ger hon en ledtråd om sina tankar och
Foto: Margareta Sauer

överlämnar sedan till betraktaren att göra sina egna tolkningar.
-Jag rör mig i gränslandet mellan tredimensionellt och den plana ytan.
Irene är medlem i KRO, KIF, Södra Ölands Konstnärsgille och VMTVästsvenska Mönster och Textilkonstnärer.
Hon är sedan tre år bosatt och verksam i Stora Frö på södra Öland.
Inte långt från Stora Frö ligger Mörbylånga där Karlheinz Sauer har sin
verksamhet. Karlheinz Sauer är sedan många år en av Sveriges ledande
silversmeder.
Karlheinz föddes 1943 i Pforzheim. Staden som sedan mitten av
1700-talet varit ett centrum för landets ur- och smyckesindustri. Vid
Pforzheim Goldschmiedschule startade Karlheinz sin ädelsmedsbana.
Skolans krav var extremt höga. Här fick han lära sig vikten av kvalité i
arbetet. Kärleken till hantverket och att aldrig ge avkall på kravet på hög
kvalité har sedan dess präglat hans arbete.
-Det är först när du kan hantverket i grunden som du kan förverkliga dina
konstnärliga idéer. Design och funktion är ett. Självklart ska formen och
hantverket vara i harmoni. Vad annars?
Det var i mitten av 60-talet som Karlheinz kom till Sverige och Östersund
för att sedan hamna i Västerås där han verkade under många år. Idag har
Karlheinz silversmedja i Mörbylånga samt på Ottenby på Öland.
I september 1976 bildades gruppen Argentum av tio av våra främsta
silversmeder. Med fanns bland andra Gunnar Cyrén, Martin Öhman,
Sigurd Persson och Karlheinz Sauer. Från guppens utställnings- och
försäljningslokal i Stockholm förmedlades utställningar runtom i världen.
Karlheinz har haft utställningar runt om i Sverige och deltagit i en
mängd samlingsutställningar i världen. Han finns representerad på
Nationalmuseum, Stockholm, Röhsska museet, Göteborg, Länsmuseet i
Värmland, Karlstad och Västerås Museum.
På Galleri Tinnert kommer visas smycken och corpusarbeten. Bland
annat kommer vi att få se resultat av det nya samarbetet mellan
21
Karlheinz och glasblåsare Micke Johansson från Örsjö.
Text: IT
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Här finns massor att se,
uppleva och göra. Året runt.
Välkommen hit, vi älskar gäster!
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Falköpings Turistbyrå · Stora torget 11 · 0515-88 70 50
turism@falkoping.se · falkoping.se/turism
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VÅR + SOMMAR
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MÖSSEBERG
På Mösseberg finns motionsspår, badsjö, restaurang, frisbeegolf, vildmarkslekplats samt en trivsam camping och stugby.
Djurparken är barnfamiljernas oas med fritt inträde till allehanda
djur, utsiktstorn, lek- och grillplats. Här kan du njuta av ett
aktivt friluftsliv eller av den fantastiska utsikten!
falkoping.se/turism · falkoping.se/mosseberg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HÖST + VINTER

EKEHAGENS FORNTIDSBY

Sommaren 2014 hölls den allra första Teaterveckan
i Gudhems klosterruin utanför Falköping. Under en
vecka samlades ungdomar från hela södra Sverige och
framförde en lokal version av William Shakespeares ”En
midsommarnattsdröm”. På scenen kunde man se flera
inspirerande skådespelarinsatser.
- Vi lyckades nå ut till publiken och har fått mycket bra respons
på våra föreställningar. Målet är såklart att bli ännu bättre
under Teaterveckan 2015, säger ordförande Daniel Fredh.
Teaterveckan är en mötesplats för alla med intresse av teater
och musik - en teaterfestival i Västra Götaland. Konceptet är
”teater på en vecka” där dagarna ägnas åt repetitioner, kurser
och workshops och kvällarna åt andra sociala aktiviteter.
- Teaterveckan är till för alla teaterintresserade, både för
de som vill delta i verksamheten och för de som vill besöka
de olika arrangemangen under Teaterveckan, säger Henrik
Johansson, en av arrangörerna.
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Under 2015 vill Teaterveckan bredda och utveckla sin
verksamhet, bland annat genom fler lärande aktiviteter och
ett större antal medverkande. Arrangörerna är i full gång
att planera ett spännande program med kurser/workshops
inom dekor/rekvisita, koreografi, scenteknik och scensmink.
Det planeraras även föreläsningar där yrkeskunniga berättar
om hur det är att arbeta som regissör, skådespelare eller
manusförfattare.
- Ambitionen är en fullspäckad lägervecka där
teaterproduktion står på schemat och som avslutas med en
teateruppsättning för publik. Det planeras också en prova-pådag där hela familjen är välkommen, säger Henrik Johansson.
Teaterveckan kommer i år att hålla till i centrala Falköping med

aktiviteter på flera platser. En av föreställningarna kommer att
handla om Bellman, lagom till 275 års jubiléet. Teaterveckan
bjuder även in andra teaterföreningar till att sätta upp
föreställningar under festivalen.
Förutom chansen att träffa nya människor och utbyta
erfarenheter så är en stor del av målet att visa upp alla delar
inom en teaterproduktion, inte bara själva skådespelet. Dekor,
kostym, smink, musik och inte minst allt fixande runtom med
biljetter och publik är väldigt viktiga bitar som ibland hamnar
i skuggan. En tanke med Teaterveckan är att lyfta fram och
förbättra alla dessa talanger.
- På så vis kan många fler känna sig delaktiga i slutprodukten,
föreställingarna. Vi välkomnar alla intresserade, oavsett
tidigare erfarenhet. På Teaterveckans hemsida finns
kontaktuppgifter, datum för auditions och mer information om
vår verksamhet, säger Fanny Bergqvist.

Besök forntiden! Bland boplatser och hyddor på Ekehagens
Forntidsby upplever du Sveriges äldsta historia. Guidade
visningar och temaveckor! Museibutik och servering.
Grupper kan bokas året om.
Öppet midsommar – augusti · Resan till Hedenhös varje onsdag
0515–88 67 60 · info@ekehagen.se · ekehagen.se

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hornborgadagen • Naturum vid Hornborgasjön
Mekelsmäss • Skördefest på Falbygden
Konstnatten • Öppna gallerier och ateljéer
Eldfest • Ekehagens Forntidsby
Julmarknad • Falbygdens Osteria
Julmarknad • Dagsnäs Slott
Jul i stad • Falköpings centrum
Jul på museet • Falbygdens museum
Örnhelger • Trandansen
Handla i butiker med
personlig service. Fri
parkering med p-skiva!

ODENBADET
Vattenlek och
friskvård för alla!
Upplev den häftiga virvelbassängen i familjebadet
och njut av en stunds
vardagslyx med bastu och
bubbelpool i relaxen. Boka
gruppträning eller titta
förbi på ett skönt pass i
gymmet.
Må bra hos oss året runt!
0515-88 65 50
odenbadet@falkoping.se
falkoping.se/odenbadet

FALBYGDENS
MUSEUM
Upplev mystiken kring
Ållebergskragen, Gerumsmanteln, Falbygdens alla
gånggrifter och medeltidskyrkor. Se den unika rekonstruktionen av Hallonflickan. Även utställningar
med konst och bygdens
historia. Välsorterad
museibutik.
ÖPPET
Se museets webbsida.
0515-88 50 50
falkoping.se/museet

falkoping.se/turism
maltajohanna.se

I Falköping lever vi Det goda livet och
är stolta över vårt unika kulturarv, goda
kommunikationer, det fantastiska
platålandskapet och matkulturen på
Falbygden.

Pilgrimsvandring i historis
k miljö.

gudhem.se
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Skidåkning på Mösseberg
– en av
Västsveriges bästa anläggn
ingar.

falkopingalpin.com

Reservation för eventuella ändringar.

Teaterveckan
- en teaterfestival i Västra Götaland

Möt våren och tranorna • Hornborgasjön
Gårdsmarknad • Wrågården
Konstrundan Påsk
Fest i stad • Stora torget
Falköping firar 6 juni!
Hyllningsfesten • Mösseberg
Stenåldersvecka • Ekehagens Forntidsby
Segel-, skärm- och hängflygning • Ålleberg
Pilgrimsvandring
Malta Johanna marknad • Stora torget
Nasco Yankee Meet • Bilutställning och cruising
Parkfestivalen • Country och visor

WWW.

Sista helgen i september
En Sveriges största konstrundor
www.matokultur.se
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3 - 6 april
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Fika på Konstrundan Påsk

Falbygdens osteria, butik och restaurang.
Välsorterad butik med i huvudsak ost.
Restaruang med bland annat ostbuffé. Bra
fika. Bra besöksmål för den som vill botanisera i delikatesser eller köpa en god ost.
Påskmarknad
www.falbygdensosteria.se
Öppet alla dagar
Lat/Long: N 58° 9’ 59.76” E 13° 32’ 2.95”

Gårdscaféet mitt i sta´n. Vilhelmsro gårdscafé ligger nära Falköpings centrum. Vacker
gårdsmiljö. Fika i glashuset eller utomhus.
Hembakat kaffebröd, gott kaffe och våffla
på pinne.
www.vilhelmsrogardscafe.se

Åsarp ca: 10 km söder Falköping.
Vildsvinsburgare eller dagens soppa, kaffe
med hembakat.
Öppet 12 - 17
GPS: 58.034538 13.558448

Cesarstugan, Östra Tunhem
Restaurang med eget bageri. Fantastisk utställning
om bondens år och egen teater.
Fika under säsong.
0515-72 04 31
GPS: N 2178409, E 4967352
www.cesarstugan.se

Norra Lundby, Axvall. Ligger utmed vägen till
Axvall från vägen Broddetorp-Varnhem.
Fika i trevlig miljö hos konstnärsparet Katarina och
Gudhems Kungsgård, granne med Gudhems klosLasse Holgersson.
terruin. Loppis, vandrarhem och café.
Säsongsöppet från 29 mars 2014.
www.guhemshjarta.se
www.ateljeholgers.se
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Löfwings Ateljé och Konstcafé
Resstaurang och Café,. Mat lagad från grunden med lokala råvaror.
Hornborga Persberg, Broddetorp
0500-49 14 03, 0703-491423
www.lofwings.se

Mösseberg i Falköping med vacker utsikt.
Vägen till campingen.
Påskbuffé, fika, soppa m.m.
Öppet påsk tors.-lör. 11 - 22, sön. 11 - 17
Boka gärna bord 0515-151 10

Mössebergsgården ligger vackert på Mös�sebergssluttningen med vacker utsikt över
staden och landskapet, på väg upp till
campingen.
Café som serverar lättare mat som paj och
soppa.
Öppet ons-tors 10.00 - 20.00
fre-sön 11.00-18.00
GPS: N18115, E54068
www.mossebergsgarden.se
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Konst- & Kulturdagar
vid sjön Östen

29 maj - 1 juni 2014

Bild: Åke Rosén

Årets tema: Bild
Östen runt - en cykelupplevelse för hela
familjen. Lördagen den 16 maj.

Föreningen Fågelsjö i Kulturbygd
28

www.nextskovde.se

