
    

Visit Trollhättan Vänersborg i samarbete med ttela
Evenemangstips till 0520-135 09 info@visittv.se

det händer 2023

Sö  1 Nyårsmusikcafé Lextorpskyrkan kl 16
Sö  1 Nattvardsandakt med Heléne Larsson och 

Amanda Carlsson. Missionskyrkan Trollhättan kl 16
Sö  1 Dans till Streaplers Starta 2023 med en dans-

bandskväll hos Träffen Båberg kl 20
Må 2 - Sö 8 Äntligen jullov med Innovatum Science 

Center Kluriga uppdrag, spel och experiment i 
labbet under lovet. Även 27-30 december. Två 
besökspass kl 10-13 samt kl 14-17. Mer info och 
biljetter på www.innovatumsciencecenter.se

To  5 Bandy Gripen - Västerås SK
  Slättbergshallen kl 19
To  5 Rocky Horror Show - Teater Endorfin Det blir 

en kväll av skratt, skräck, sång och dans i denna 
häftiga produktion av Richard O´Briens klassiska 
orginalmanus. Full av tidlösa klassiker är Rocky 
Horror Show en fest ni aldrig glömmer. 

  Folkets Hus Kulturhuset kl 20
Fr  6 Julfest i Skogshöjdens kyrka Gudstjänst 
  med julfest kl 10
Fr  6 Julfest i Kyrkans gård Strömslund Julfest och 

andakt med start kl 15
Fr  6 Christmas Carols Musikgudstjänst med ensemble 

ur Motettkören. Trollhättans kyrka kl 16
To  12 Syltes bokklubb Läs böcker, fika och annat kul 

som göra pins, pyssla eller testa en robot till-
sammans. För dig 9-12 år. Föranmälan krävs till 
biblioteket. Sylte bibliotek kl 16

Fr  13 - Lö 14 Rocky Horror Show - Teater Endorfin 
Det blir en kväll av skratt, skräck, sång och dans 
i denna häftiga produktion av Richard O´Briens 
klassiska orginalmanus. Full av tidlösa klassiker är 
Rocky Horror Show en fest ni aldrig glömmer. 

  Folkets Hus Kulturhuset kl 20 fredag och lördag.
Sö  15 1900-talet x 3 - Göta Pianotrio Konsert med 

musik av Clara Lindström violin, Elisabeth Nilsson 
cello och Ruxanda Efros piano. Programmet inne-
håller musik av tre helt skilda tonsättare som alla 
verkade under 1900-talet - Wilhelm Stenhammar, 
Dmitrij Sjostakovitj och Ástor Piazzolla. 

  Konsthallen kl 16
Sö  15 Danskursstart Dansverket Vårens kurser startar. 

Nybörjarkurs i bugg kl 16.30, Foxkurs nybörjare/
medel kl 18 och Fortsättningskurs bugg kl 18.45. 

  Läs mer och registrera dig på kursen hos 
  www.dansverket.se. Folkets Park
Må  16 Syltes ungdomsbokklubb En bokklubb för dig 
  som är 13+. Träffas och prata om boken man 
  har läst och fika. Böcker på både svenska och 

engelska. Föranmälan krävs till biblioteket. 
  Sylte bibliotek kl 15.30
Ti  17 Oscar II - konungligast av kungar Föredrag av 

Herman Lindqvist om kung Oscar II som blev kung 
över Sverige-Norge år 1872 och blev vår mest 
konungsliga av alla kungar. Han kämpade för att 
bevara kungamakten och hålla ihop unionen med 
Norge. Arrangör Clios Vänner. Läs mer och biljett- 
information på www.cliosvanner.nu. 

  Parkhallen, Folkets Park kl 19
On  18 Fondkväll Aktiespararna Trollhättan har Fondkväll 

där gästande fondbolag presenterar sin verksam-
het. Under kvällen presenteras Fondita, Humle 
Fonder, Lannebo och AMF Fonder. Läs mer och 
boka plats på Aktiespararna Trollhättans hemsida. 
Folkets Hus Kulturhuset kl 18

To  19 Läsmys på Sylte bibliotek En berättelse om att 
vara ny, efteråt leker vi ur boken. För barn 3-5 år. 
Föranmälan till biblioteket krävs. 

  Sylte bibliotek kl 9.30
To  19 Lars Demian Konsert med Lars Anders Mikael 

Demian Bengtsson som är en svensk artist med 
drag av både klezmer, folkrock, blues och experi-
mentell rock. Han sjunger, spelar piano, banjo och 
skivdebuterade med albumet Pank 1990. 

  Folkets Hus Kulturhuset kl 20

Lö  21 Byt din julklapp Har du en eller flera oönskade 
julklappar som du får plats i en papperskasse 
(normal matkassestorlek). Tag en eller två kassar 
med dig till N3. Inlämning sker mellan kl 14-17 och 
uthämtning mellan kl 15-18. Entrén på N3

Sö  22 Musik i vinterkväll Musik i Velandakyrkan med 
Linda Palmqvist, sång och Lars Eklund, klaviatur. 
Velandakyrkan kl 18

Ti  24 Läsmys på Sylte bibliotek Berättelse som passar 
för barn 2-3 år. Efter läsningen målar vi inspirerat 
av boken. Föranmälan till biblioteket krävs. 

  Sylte bibliotek kl 9.30
To 26 - Lö 28 Anders “Galenskaparna” Eriksson Anders 

kommer till Albert Kök Hotell & Konferens och 
bjuder på en intim och fruktansvärt rolig show 
under tre underbara kvällar. Det blir mycket mate-
rial som aldrig tidigare visats upp. Anders tillsam-
mans med musikerna Johan & Johan levererar en 
skön kväll med härliga samtal, humor, sång och 
musik där Trollhättan står i fokus. Läs mer och 

  boka på www.alberthotell.com 
To  26 Syltes bokklubb Läs böcker, fika och annat kul 

som göra pins, pyssla eller testa en robot till-
sammans. För dig 9-12 år. Föranmälan krävs till 
biblioteket. Sylte bibliotek kl 16

To  26 Kameliadamen I en samtida version av klassikern 
Kameliadamen träffar fotbollsfarsan Andreas 
dragqueenen Marcus. En vacker och laddad 
föreställning med mycket varm humor och gri-
pande möten. En påminnelse om att livet är för 
kort för att inte våga följa sina drömmar och leva 
passionerat. Folkets Hus Kulturhuset kl 19

Fr  27 - Lö 28 Rocky Horror Show - Teater Endorfin 
Det blir en kväll av skratt, skräck, sång och dans 
i denna häftiga produktion av Richard O´Briens 
klassiska orginalmanus. Full av tidlösa klassiker är 
Rocky Horror Show en fest ni aldrig glömmer. 

  Folkets Hus Kulturhuset kl 20 fredag och lördag.
Fr  27 #gotrollhattan galan 2023 Företagarna arrang-

erar, tillsammans med Trollhättans Stad #gotroll-
hattan galan 2023 med utgångspunkt att skapa 
en minnesvärd kväll för det lokala näringslivet, 
staden, föreningar och övriga organisationer. Galan 
skall sumera året som gått i Trollhättan genom att 
belysa de företag och individer som tar täten och 
går före. Läs mer på evenemangets Facebook-sida. 
NOVA Arena kl 17.30 - 01.00

Lö  28 EM i Ostronöppning 2023 Eliten av europeiska 
ostronöppnare samlas i NOVA Arena i Trollhättan 
för en högklassig tävling där den bäste ska koras. 
Tillsammans med den spännande tävlingen så blir 
det mat- och hantverksmässa och mycket inspira-
tion i arenan. Ta chansen att se ostronöppnare från 

  hela Europa tävla i Trollhättan. Pågår mellan 
  kl 11.30 - 16.30. Mer info på www.visittv.se
Lö  28 Läsmys på lördagar Ta del av en spännande 

berättelse och spela sedan ett roligt spel kopplat 
  till det ni hört. För barn 3 år och uppåt. Två 
  tillfällen kl 11 och kl 14. Stadsbiblioteket 
Lö  28 Soppteater - Tjuven från Hjärtum Upplev 
  en timmes spännande berättelse med Göran 
  Hellstrand om tjuven från Hjärtum. Start kl 12 med 

soppa och kaffe. Föreställningen startar kl 13.
  Folkets Hus Kulturhuset
Må 30 Inför filmcirkel - testa Cineasterna Inför 
  bibliotekets filmcirkel så är du välkommen in 
  för att lära dig hur Cineasterna fungerar. Med 

Cineasterna kan du strömma film gratis hemma. 
Läs mer om filmcirkeln på www.visittv.se 

  Stadsbiblioteket kl 14
Må 30 Bokcirkel om boken “Sångfåglar” av Christy 
  Lefteri. Samtal om boken och fika. Föranmälan 

krävs till biblioteket på deras hemsida, telefon 
  eller epost. Stadsbiblioteket kl 17

Ti 31 Pekboksklubb Stötta ditt barns språkutveckling. 
Läs lätta och roliga småbarnsböcker, ramsa och 
sjung tillsammans. För barn ca 4 mån - 2 år. 

  Föranmälan till biblioteket krävs. 
  Sylte bibliotek kl 13

JULLOV I TROLLHÄTTAN
 Det är mycket roligt på gång i Trollhättan under 

jullovet. Ha ett roligt lov hos Innovatum 
 Science Center, åk skridskor i Slättbergshallen 

eller besök stadens pulkabackar exempelvis. 
 Se tips på vad ni kan hitta på under jullovet på 

turistbyråns hemsida: www.visittv.se
ALLMÄNHETENS ÅKNING
  Välkommen till Allmänhetens åkning hos 
  Slättbergshallen i Trollhättan under vintern. 

A-hallen, B-hallen och C-hallen håller öppet i 
januari. Kolla aktuella tider www.trollhattan.se 

  Saknar du utrustning själv så kan du låna hos 
Fritidsbanken Trollhättan på Storgatan 27. 

  Läs mer på www.fritidsbanken.se
NORDSVENSKA UPPLEVELSER
  Följ med på en mysig slädtur i vinter med vackra 

och trygga Nordsvenska brukshästar. Turen tar 
  ca 20 minuter och utgår vid Munkeboviken, 

Öresjö. Både dag- och kvällsturer. Info och 
  bokning på tel. 073-695 24 18. Läs mer på 
  hemsidan www.nordsvenskaupplevelser.se
INNOVATUM SCIENCE CENTER 
  Platsen för dig om vill upptäcka, uppleva 
  och testa. Här finns 4200 kvadratmeter av 
  interaktiva stationer, kreativa lekplatser 
  och facinerande experiment. Öppet tis 
  kl 11-14 & ons-sön kl 11-16. Tel 0520-289 400. 

www.innovatumsciencecenter.se
SAAB CAR MUSEUM 
 I Saab Car Museums inspirerande lokaler möter 

du teknik- och designhistoria, nostalgi och 
 entusiasm. Museet har totalt runt 120 bilar, 

varav ungefär 70 av dem är utställda. 
 Öppet tis-sön kl 11-16. 
 Tel 0520-28 94 40. www.saabcarmuseum.se
KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG Bergagården,
  Hunneberg. Upplevelsecentrum som berättar 

om älgen, naturen på Halleberg och Hunneberg, 
fängslande kulturhistoria och kungajakt. Inspir-
erande utställningar och nyttig information om 
sevärdheter och aktiviteter på bergen. 

  Öppet tisdag - söndag kl 10-16
  Tel 0521-27 00 40. www.algensberg.com
HOP N POP
  Trotsa tyngdlagen på Överby, Trollhättan. 
  Totalt 2700 kvadratmeter tyngdlös action 
  med 14 spännande aktiviteter. Roligt för alla, 
  oavsett nivå, bakgrund och kapacitet. 
  Se öppettider och boka på 
  https://trollhattan.hopnpop.se/

KONSTHALLEN
 Let the Sun Shine In Konstnären Eric Magassa 

gör en platsspecifik installation i konsthallen, där 
rum tänjs och expanderar till ett utvidgat collage. 
Där möts mönster, målade väggar, fotografier 
och collage som överlappar varandra och 

 skapar en berättelse. Utställningen pågår 
 mellan 26 november - 22 januari
 Reguljära öppettider tis-sön kl 11-16 
 Onsdagar extraöppet mellan kl 11-19

  

aktiviteter/besöksmål

 
utställningar

Med reservation för eventuella ändringar

trollhättan januari 

Se alla evenemang på hemsidan.        
            Scanna QR-koden

visittv.se

VisitTV

#visittv.se


