det händer 2021

trollhättan september
viktig information

				
På grund av läget med COVID-19 pandemin så kan
evenemang ställas in eller öppettider ändras med kort
varsel. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad
på arrangörens eller besöksmålets hemsida eller kontaktar
dem innan ditt besök.
Vi önskar dig trevlig september
/ Visit Trollhättan Vänersborg - Trollhättans turistbyrå

evenemang
Lö 4 - Sö 5 Mathantverkssafari Starta en kulinarisk resa
och besök gårdsbutiker och caféer i Västgöta		 Landet som har öppet den 4 och 5 september
mellan kl 11-16. Information och karta finns på
www.vastsverige.com/vara/mathantverkssafari.se
Lö 4 - Sö 5 McDonaldsspelen Specialen
		 McDonaldsspelen startar på lördagen kl 09.30
		 och riktar sig till äldre ungdomar och seniorer.
		 Lilla McDonaldsspelen startar på söndagen
		 kl 09.30 och riktar sig till barn under 11 år.
		 Båda tävlingarna sker på Edsborgs IP och
		 arrangeras av Trollhättans FIK
Lö 4 Promenadloppis på Egnahem Kom till Egnahem
och gå promenadloppis och handla av säljare som
ställer ut sina varor på sin egen tomt. Pågår mellan
kl 11-15. Besök evenemangets Facebooksida
		 för karta och mer information.
Sö 5 Sune från Kolebacken - En livsresa Föreläsning
på Bygdegården i Åsaka där Sune Svanberg
		 berättar om sitt liv och intressanta upplevelser.
		 Föranmälan krävs till 070-893 65 46 Arrangör
		 Åsaka-Björke Hembygdsförening. Start kl 15
Sö 5 Duo Wallner & Uusijärvi Olof Wallner, piano
och Albin Uusijärvi, viola bjuder på vacker musik i
Konsthallen Trollhättan kl 16
Sö 5 Musikworkshop Workshop för dig från årskurs
7 och uppåt som tycker om att sjunga och spela
instrument. Skogshöjdens kyrka kl 16.30
Ti 7 Ulrika Jannert Kallenberg - SPES och Suicide
Zero Föreläsning med Ulrika Jannert Kallenberg
som berättar om att minska stigmatiseringen kring
självmord och psykisk ohälsa samt om anhöriga
som en riskgrupp för ohälsa. Stadsbiblioteket kl 18
Ti 7 Antikens sju underverk Föreläsning med Allan
Klynne. Nytt och gammalt om en klassisk topplista.
Men fanns antikens sju underverk på riktigt? Arr.
Clios Vänner.Folkets Hus Kulturhuset kl 19
On 8 Aktieträff Träffa Martin Lindqvist från Atrium
Ljungberg och Philip Chaabane från I-Tech.
Anmälan senast 6 sep till Aktiespararna Trollhättan
		 Folkets Hus Kulturhuset kl 18.30
Fr 10 Dan Reed Trio Backstage Rockbar får besök av
Dan Reed Trio som spelar låtar som spänner sig
över Dans hela karriär, och har samtidigt utvecklat
sitt sound till något alldeles extra vad det gäller
kärnfullhet, dynamik och explosivitet. Start kl 21
Lö 11 Flottrace Se när de nya studenterna på Högskolan
Väst bygger flottar på torget och kör flottrace i
kanalen. Flottbygge kl 9 och racet startar kl 12
Lö 11 Sjuntorpsdagen Fira Sjuntorpsdagen med
		 aktiviteter vid Sjuntorpsskolan, Kyrkans Hus och
Folkets Hus. Program presenteras på
		 www.visittv.se. Pågår mellan kl 10-14
Lö 11 Loppis i City Naturskyddsföreningen Trollhättan
arrangerar loppis i centrum mellan kl 10-15
Lö 11 Invigning av nya naturstigen Var med och invig
Friluftsfrämjandet Trollhättans nya naturstig med
bland annat tipspromenad med familjefrågor.
		 Samling vid spårinformationen vid deras hus i
närheten av Öresjö. Start kl 11

Lö 11 Mulles minilopp Friluftsfrämjandet Trollhättan
bjuder in till Mulles minilopp, ett lopp för barn runt
5-6 år med start från spårinformationen vid deras
hus i närheten av Öresjö. Start kl 11.10
Lö 11 Bandy Gripen - Boltic. Slättbergshallen kl 14
Lö 11 Carolines kafferep med 7 sorters kakor
		 Caroline Wennergren och Five Quartet presenterar
ett musikaliskt kafferep, där Caroline är kaffet från
Brazilien. Folkets Hus Kulturhuset kl 15
Må 13 - Må 20 Restaurangveckan Njut av god mat från
flera restauranger i centrum som serverar specialmenyer under höstens restaurangvecka. Information presenteras på City Trollhättans Facebooksida
Må 13 Vår egen store pianotonsättare Wilhelm Stenhammar 150 år. Flerfaldigt prisbelönte pianisten
Martin Sturfält vid kyrkans nya Steinwayflygel.
Trollhättans kyrka kl 19
Lö 18 - Sö 19 Älvkultur 2021 Besök konstnärer och
		 konsthantverkare i Göta Älvdalen. Ateljéerna och
verkstäderna har öppet båda dagar mellan
		 kl 11-18. Samlingsutställning hos Handkraft som
		 har öppet båda dagar kl 10-18. Karta över
		 deltagare finns att hämta hos bland annat
		 Handkraft och turistbyrån
Lö 18 Soppteater - Ferlin Genom dikt och ton
		 presenterar Trio Diktoton idrottsmannen,
estradören, skådespelaren och diktaren
		 Nils Ferlin. Folkets Hus Kulturhuset kl 13
Sö 19 Kursstart Dansverket Nu är hösten här och
både kropp och själ längtar efter att få dansa igen.
Dansverket startar sin verksamhet för hösten.
Formen för kurserna/danserna bestäms utifrån
gällande restriktioner. Info på www.dansverket.se
Sö 19 Bamse på turné Bamse och Häxans dotter Lova
bjuder på kända barnsånger och rörelser för hela
kroppen. Föreställningen passar hela familjen
		 men är främst riktad mot barn mellan 2-7 år.
		 Efter föreställningen får du träffa Bamse
		 och Lova. Folkets Hus Kulturhuset kl 14
Sö 19 Bandy Gripen - Stabaeck Bandy.
		 Slättbergshallen kl 18
Må 20 Månghändigt för piano Spektakulär,
		 underhållande och lättlyssnad pianomusik
		 för 1-8 händer. Trollhättans kyrka kl 19
Må 20 Furste av Norden Historisk föreläsning av
		 Erik Petersson om Kristian Tyrann och
		 Stockholms blodbad. Arrangör Clios Vänner.
Folkets Hus Kulturhuset kl 19
Ti 21 Kammarkonsert med Mahler och Beethoven Konsert som bjuder på bland annat Gustav
Mahlers fantastiska sångcykel “Rückert-Lieder” i
arrangemang för pianokvintett, samt Beethovens
första cellosonat. Trollhättans kyrka kl 19
On 22 Lunchkonsert med Elina Bomström.
		 Trollhättans kyrka kl 12.15
On 22 Gregarious Två cirkusartister utforskar närheten
och mänskligheten i sportens värld. De tar sig an
teaterboard, chinese pole och akrobatik och bjuder
på en varm och kär föreställning med bubblande
humor. Folkets Hus Kulturhuset kl 18
To 23 - Sö 26 Tidig Musik-dagar 2021 Festival för
medeltids- renässans- och barockmusik. I år
uppmärksammas de stora jubilarerna Michael
		 Praetorius, Jan Pieterzoon Sweelinck och Josquin
Des Prez. Program presenteras på www.visittv.se
Fr 24 - Lö 25 Du och jag mot världen - En hyllning
till Peter LeMarc Jessica Andersson och Johan
Frendberg går samman i uppgiften att hylla Peter
LeMarcs fantastiska musik och texter.
		 Folkets Hus Kulturhuset kl 20 fredag och lördag
Lö 25 Frida Öhrn & The Blue Sounds Frida Öhrn
tillsammans med jazztrion The Blue Sounds skapar
personliga tolkningar av jazzskatter från 30, 40
		 och 50-talet. Folkets Hus Kulturhuset kl 15

Sö 26 Traktorer och trasmattans historia Traktorer av
olika fabrikat och årgångar finns utomhus. Trasmattor av alla möjliga fasoner, färger, längder och
årgångar finns också. Hembakat kakbuffé
		 och kaffe samt nybakt bröd från vedspisen.
		 Åsaka-Björke hembygdsgård kl 13-17
Må 27 Träna hjärnan - Kultur på recept Föreläsning
med Jenna Najar om att det kan vara lika viktigt
		 att läsa och sjunga som att vara fysiskt aktiv.
		 Ny forskning visar att kulturen kan hjälpa oss
		 att bibehålla hjärnhälsan. Anmälan krävs till
Folkuniversitetet. Folkuniversitetet kl 18
Ti 28 Musiklek Lextorpskyrkan bjuder in vuxna med
sina barn för en härlig blandning av musik och lek.
Lextorpskyrkan kl 17
To 30 - Lö 2 okt Trolldagar Traditionsenligt går Trolldagar
av stapeln igen i höst med aktiviteter i centrum.
Information presenteras på City Trollhättans
		 Facebooksida och på www.visittv.se
To 30 Bandy Gripen - IFK Kungälv.
		 Slättbergshallen kl 19.30
To 30 Musikkväll Skogshöjdens kyrka kl 19
To 30 Du och jag mot världen - En hyllning till Peter
LeMarc Jessica Andersson och Johan Frendberg
går samman i uppgiften att hylla Peter LeMarcs
fantastiska musik och texter.
		 Folkets Hus Kulturhuset kl 20

aktiviteter/besöksmål
INNOVATUM SCIENCE CENTER
		 Öppet tis-tor kl 11-14 och fre-sön kl 11-16
		 Tel 0520-289 400 innovatumsciencecenter.se
SAAB CAR MUSEUM Öppet tis-sön kl 11-16.
Mopeden - En svensk designhistoria
Under hösten och vintern hålls temautställningen Mopeden om svensk
industridesign med mopeden i centrum,
naturligtvis finns en Saabtwist på temat.
Tel 0520-28 94 40 www.saabcarmuseum.se
KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG Bergagården,
		 Hunneberg. Öppet torsdag - söndag kl 10-16
		 Tel 0521-270040. www.algensberg.com

utställningar
KONSTHALLEN
Öppen Salong 2021 - Tema Självporträtt
För nittonde gången öppnar dörrarna för en av
årets höjdpunkter hos konsthallen. Välkommen
att lämna in ditt konstverk (1 konstverk per
person) under hela utställningsperioden baserat
på årets tema. Kom och se hur utställningen
växer och förändras under hela perioden. Pågår
mellan 14 augusti - 26 september.
Öppet tis-sön kl 11-16. Tel 0520-49 64 53
www.trollhattan.se/konsthallen/
GALLERI GUSTAFSSON
Natalia Johansson Färgstarka och fantasifulla
verk framförallt i olja, akvarell och blandteknik.
Natalia föddes i Ryssland men är sen länge bosatt i
Sverige. Utställningen pågår 17 - 29 september
Öppet tis-tor kl 16-18 och lördag kl 11-14
Tel 0723-69 27 47. http://gallerigustafsson.com
HANDKRAFT
Skördefest hos Handkraft Kom och se
medlemmarnas egen utställning med temat
“Skördefest” samt att alla skulle skapa något
på temat Pumpa. Samlingsutställningen pågår
mellan 10 augusti - 11 september
Älvkultur 2021 Se samlingsutställningen för årets
Älvkultur med lokala konstnärer och konsthantverkare hos Handkraft mellan 18-19 september.
Öppettider under Älvkultur kl 10-18
Reguljära öppettider tis-fre kl 11-18, lör kl 10-14
Tel 42 92 42 handkrafttrollhattan.blogspot.se
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Se alla evenemang på hemsidan.
Scanna QR-koden

Med reservation för eventuella ändringar

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