det händer 2022

trollhättan januari
Sö 2 - Må 10 Spellov hos Innovatum Science Center
Årets jullov är ett spellov med alla typer av spel;
digitala, analoga, små, stora, nya och gamla.
				
		 Roliga aktiviteter så som femkamp, programmera
robot, skapa ditt eget spel i Skaparverkstan och
mer. Två besökspass kl 10-13 och kl 14-17.
		 Förboka biljetter via Tickster. Läs mer på
		www.innovatumsciencecenter.se
On 5 Äventyret Cornelis Musikteaterföreställning av
Bengt Jacobsson. Följ med på en resa i Cornelis
värld, “Från Ballad på en soptipp till Blues för
Fatumeh” tillsammans med populära Kung Kaktus
och hela ensemblen från “På Arendorffs tid” och
“Äventyret Taube”. Folkets Hus Kulturhuset kl 19
To 6 Bandy Gripen - IFK Kungälv.
		 Slättbergshallen kl 15
To 6 Julfest i KG Strömslund kapell kl 15
Fr 7 - Lö 8 Äventyret Cornelis Musikteaterföreställning
av Bengt Jacobsson. Följ med på en resa i Cornelis värld, “Från Ballad på en soptipp till Blues för
Fatumeh” tillsammans med populära Kung Kaktus
och hela ensemblen från “På Arendorffs tid” och
“Äventyret Taube”. Folkets Hus Kulturhuset kl 19
Lö 8 Trolldraget Vinterstämma - INSTÄLLT!
		
Dörrarna öppnas kl 12. Program från kl 14. Info
och anmälan till tel 0708-71 38 76. Alla hjärtligt
välkomna oavsett instrument. Arrangör: DK Trolldraget och Studiefrämjandet. Magnus Åbergsgymnasiet, Karlstorpsvägen mellan kl 14-18
Lö 8 Dahlia & Memoria Backstage Rockbar välkomnar metalbandet Dahlia och Power Metal bandet
Memoria. Dahlia bjuder på ett modernt och tungt
sound som backas upp av ambient atmosfäriska
ljudmattor och kraftfull sång. Memoria är ett band
från Trollhättan som spelar ett fartfyllt, rytmiskt
varierad och melodisk musik med medryckande
melodier och lättlärda texter. Start kl 21
Sö 9 Askungen Metropolitan Opera fortsätter sin
efterlängtade följetong med vinteropera för hela
familjen och nu är det den underbara Askungen av
Massentes tur. Folkets Hus Kulturhuset kl 16
Sö 9 Danskursstart hos Dansverket Bugg- och
		 foxkurs i Folkets Park som äger rum på
		 söndagar med start 9 januari. Nybörjarkurs i
		 bugg kl 16.30 - 17.45, Foxkurs nybörjare/medel
		 kl 18-18.45 och Fortsättningskurs i bugg
		 kl 18.30-20.15. Läs mer på www.dansverket.se
Sö 9 Musik i Götalundens kyrka Sångsällskapet
		 Harmoni medverkar. Start kl 18
On 12 Fondkväll Aktiespararna Trollhättan välkomnar
representanter för Cicero Fonder, Didner & Gerge
och ODIN Fonder som berättar om deras verksamheter. Årsmöte. Anmälan senast 10 jan kl 12 till tel
		 0725-380 883. Folkets Hus Kulturhuset kl 18.30
To 13 - Lö 15 Äventyret Cornelis Musikteaterföreställning av Bengt Jacobsson. Följ med på en resa i Cornelis värld, “Från Ballad på en soptipp till Blues för
Fatumeh” tillsammans med populära Kung Kaktus
och hela ensemblen från “På Arendorffs tid” och
“Äventyret Taube”. Folkets Hus Kulturhuset kl 19
Lö 15 Bandy Gripen - Ljusdal BK. Slättbergshallen kl 15
On 19 Berättarstund Tycker ni om att lyssna på historier?
Då är bibliotekets berättarstunder något för er. Ta
del av en spännande berättelse och spela sedan ett
roligt spel kopplat till berättelsen ni hört. För barn i
åldrarna 3-6 år. Sagorummet,Stadsbiblioteket kl 15
Fr 21 Berättarstund Tycker ni om att lyssna på historier?
Då är bibliotekets berättarstunder något för er. Ta
del av en spännande berättelse och spela sedan ett
roligt spel kopplat till berättelsen ni hört. För barn i
åldrarna 3-6 år. Sagorummet,Stadsbiblioteket kl 15
Sö 23 Duo Fabula Lugn och stillsam folkmusik och tidig
musik på tidstrogna instrument, främst flöjter och
harpor. Förköp biljetter hos Konfekthörnan. Biljetter säljs även i konsertlokalen innan konsert. Endast
kontanter eller Swish. Missionskyrkan kl 16

Må 24 Ingenjörerna Föreläsning av Gunnar Wetterberg.
Ingenjörerna är sammanflätade med Sveriges och
Trollhättans moderna historia. Deras betydelse,
drivkraft och vad de lyckades med. Arrangör:
		 Clios Vänner. Folkets Hus Kulturhuset kl 19
On 26 Bok & bebis Uppstart för bokcirkel för föräldra		 lediga. Läs en novell till varje träff och under träffen
samtalar vi om det vi läst. Biblioteket bjuder på
fika. Föräldralediga och barn mellan 0-1 år. Föranmälan krävs på www.bibliotek.trollhattan.se/event
		 Stadsbiblioteket kl 11
On 26 Berättarstund Tycker ni om att lyssna på historier?
Då är bibliotekets berättarstunder något för er. Ta
del av en spännande berättelse och spela sedan ett
roligt spel kopplat till berättelsen ni hört. För barn i
åldrarna 3-6 år. Sagorummet,Stadsbiblioteket kl 15
Lö 29 Grease - På turné Den rockiga kärlekshistorien som får varje dansnerv att spritta i kroppen
kommer nu från film till teaterscenen. Succé		 musikalen av Staffan Götestam bevarar en 40 år
gammal historia på ett modernt sätt. Biljetter
		 på www.greasethemusical.se/pa-turne/
		 Arena Älvhögsborg kl 19
Lö 29 All you need is love Sweden Symphony Orchestra tillsammans med gruppen Pepperland framför
en hel konsert tillägnad The Beatles. Det blir en
lång rad klassiska Beatles-låtar och en helkväll i
Beatles anda. Konserten inleds med ett stycke av
pianisten Isabella Emanuelsson, 2021 års N3		 stipendiat. Folkets Hus Kulturhuset kl 19.30

aktiviteter/besöksmål
TIPS PÅ VINTERAKTIVITETER
		
Skidspår I Trollhättan finns det flera fantastiska
skidspår att välja mellan vid exempelvis Skidstugan
Strömslund och Slätthult. Vid Skidstugan finns
även Trollhättans konstsnöanläggning.
		
Pulkabackar Låt oss tipsa dig om bra pulkabackar
när snön har lagt sig. Här finns det flera bra backar
vid exempelvis Skoftebyn, Gamle Dal, Hjortmossen,
Sandhem och Skogshöjden.
		
Grillplatser Värm er ute under en kall vinterdag
framför en varm och skön brasa medan ni grillar
något gott. Låt oss tipsa om grillplatser i Trollhättan
både vid populära parker men också ute i
		 lokala motions- och friluftsområden.
		
Fler tips i vinter Vi på turistbyrån vill inspirera dig
till härliga upplevelser i vinter och har därför skapat
en Vinter-sida på vår webb. Här hittar du info om
skidspår, skridskoåkning, vinterbad, pulkabackar
och mycket mer. Besök oss på www.visittv.se
JULLOV I TROLLHÄTTAN
Det är mycket roligt på gång i Trollhättan under
jullovet. Ha ett roligt spellov hos Innovatum
Science Center, åk skridskor i Slättbergshallen
eller besök stadens pulkabackar exempelvis.
Du kan 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

TRAILHÄTTAN
		
Hitta vandringsleder, cykelleder och MTB-leder
i Trollhättan. Vandra eller cykla nära vattnet, i
skog och mark eller pröva på reflexrundor eller
följ någon av de kända tävlingsbanorna som
		 Alliansloppet eller Trollhättan City Trail.
		 Information och kartor på www.trailhattan.se
GUIDADE TURER PÅ EGEN HAND
		
Dendrosafari Upptäck parker och speciella träd
i Trollhättan. Dendrosafarin tar dig på en resa
genom stadens centrala delar där du kan upptäcka
de många planteringar som finns här samt veta
mer om de speciella träd planterade där. Kom till
turistbyrån och hämta broschyr med karta.
		
Historisk stadsvandring Gå en historisk
upptäcktsresa i centrala Trollhättan. Hitta de 26
byggnaderna som ingår i vandringen och läs mer
om deras historia. Se hur mycket eller lite som
byggnaderna har förändrats. Kom till turistbyrån
och hämta broschyr med karta.
		
Skulpturrundan Se den vackra konsten som finns
längs med Trollhätte kanal. Totalt omnämns 17
olika skulpturer från Kanaltorget ner till Gamle Dal,
alla precis vid eller nära till vattnet. En skön promenad kombinerat med en härlig kulturupplevelse.
Kom till turistbyrån och hämta broschyr med karta.
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-tor
		 kl 11-14 och fre-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. Inspirerande utställningar och nyttig information om
sevärdheter och aktiviteter på bergen.
		 Öppet torsdag - 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/
GOTROLLHÄTTAN APP
		
Ladda ner appen GoTrollhättan och upptäck
Trollhättan. Appen är riktad både till besökare
och lokalinvånare och finns tillgänglig både för
Android och Iphone.

utställningar
KONSTHALLEN
I horisonten brinner eldarna - Gylleboverket Konstnärsgrupp En konstnärsgrupp
som arbetar med att bygga upp världar och
platsspecifika installationer. I denna utställning
samarbetar gruppen med konstnären Amit Sen
som står för ljudkompositionen. Utställningen
pågår mellan 27 november - 23 januari
Öppet tis-sön kl 11-16, extra öppet ons kl 11-19.
Tel 0520-49 64 53 trollhattan.se/konsthallen
HANDKRAFT
Öppen salong pågår mellan 7 jan - 3 feb.
Reguljära öppettider tis-fre kl 11-18, lör kl 10-15
Tel 42 92 42 handkrafttrollhattan.blogspot.se
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Visit Trollhättan Vänersborg i samarbete med ttela
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#visittv.se

