
Visit Trollhättan Vänersborg i samarbete med ttela
Evenemangstips till 0521-135 09 info@visittv.se

  

det händer 2023

vänersborg februari  

Med reservation för eventuella ändringar

On  1 Passage i natten från Göteborg Film Festival 
Parisromantik med Charlotte Gainsburg i huvudrol-
len visas på Stora Biografen kl 18. Förköp Väners-
borgs bibliotek. Läs mer på www.visittv.se

On  1 Hockey VHC - Mjölby HC. Brätte Ishall kl 19
To  2 Startsladden kortfilmstävling under Göteborg 

Film Festival Under filmfestivalen hålls Sveriges 
främsta kortfilmstävling. I år tävlar åtta nominerade 
filmer och alla visas på Vänersborgs bibliotek kl 16

To  2 Filmerna om Rune på Stigstorp Se filmerna 
igen av Jan Andersson om Rune med familj som 
driver ett småskaligt jordbruk på 1970-talsvis. Del 
1 och 2 av de åtta filmerna visas ikväll i Åttersruds 
bygdegård kl 18.30. Förköp hos Frendo i Brålanda.

To  2 Ljudet av tystnad - om att värna sitt inre liv 
Föreläsning med Tomas Sjödin som ger en djup 
personlig betraktelse om att värna sitt inre liv. 

  Det blir även tillfälle till samtal. Arr. S:t Lukas. 
Equmeniakyrkan kl 19

Sö  5 Hockey VHC - IF Mölndal Hockey
  Brätte Ishall kl 16
Må  6 Kammarmusikkonsert Konsert med musik-
  utbildningen på Birger Sjöbergsgymnasiet. 
  Vänersborgs museum kl 19
Ti  7 - Sö 12 Vänersborgs Musikförening 80 år - 
  Jubileumsvecka Det blir en vecka fylld av musik 

med allt från balkanmusik till musikalisk quiz, 
allt från en tidningsrecension till böckernas värld 
och veckan avslutas med schweizisk stråkkvar-
tett. Föreställningar som ingår: Barcelona Gipsy 
Balkan Orchestra, Klubb Gösta - 80-årsspecial, 
Alice Babs - Mamma och idol, Låt oss göra låtar - 
familjeföreställning, Musik ur böckernas värld och 
Gémeauz Quartett. Köp festivalpass och 

  gå billigare på konserterna. Läs mer på 
  www.vanersborgsmusikforening.se 
Ti  7 Annika Blixt Annika är utbildad hälsovetare 

och berättar om betydelsen av friskvård hos SPF 
Seniorerna Lilla Paris. PB-huset, Vallgatan 29 kl 14

Ti  7 Barcelona Gipsy Balkan Orchestra Utifrån band-
medlemmarnas olika nationaliteter, med musiker 
från Spanien, Italien, Frankrike, Serbien, Grekland 
och Ukraina skapas magi, där varje instrument har 
sin plats. Del av Jubileumsveckan. Folkets Hus kl 19

Ti  7 Förhållandet Sverige - Ryssland / Soviet - i 
dåtid och nutid Föreläsning som ger en historisk 
tillbakablick som kan förklara dagens situation. 

  På scen står Dick Harrisson och berättar. 
  Vänersborgs museum kl 19 
Ti  7 Bandy IFK Vänersborg - Sandvikens AIK/BK
  Arena Vänersborg kl 19
On  8 Seniorfilm Seniorfilmsklubben visar en trevlig 
  film kl 11. Mingel innan filmen börjar. 
  Vänersborgs bibliotek
On  8 Klubb Gösta - Special 80 år Just denna kväll är 

det exakt 80 år sedan Vänersborgs Musikförening 
bildades. Det blir quiz med en blandning av den 
musik som förekommit under den tid Musik-
föreningen verkat. Som ciceron har klubbvärd 
Gösta Jonsson vid sin sida Ulla Gustafsson. Del av 
Jubileumsveckan. Folkets Hus kl 19

To  9 Alice Babs - Mamma och Idol Dottern Titti 
Sjöblom och Ehrling Eliasson bjuder på show 
inspirerad av Alice Babs. Det blir swing, schlagers, 
barnvisor och jazz som blandas med personliga 
berättelser och anekdoter från Titti och Erlings 
egna upplevelser tillsammans med Alice. Del av 
Jubileumsveckan. Vänersborgs Teater kl 19

Fr 10 Knattebio Filmklubben Kikaren visar film 
  för de minsta barnen mellan 2-4 år hos 
  Vänersborgs bibliotek kl 15.30
Lö  11 Temadag i Brålanda - Dåtid-Nutid Temadag 

med fokus på dåtid och nutid. Information presen-
teras på Brålanda Företagarförenings Facebook 

  och på www.visittv.se. Pågår mellan kl 10-13

Lö  11 Familjeföreställning med Per Umaerus 
enmansband Låt oss göra låtar och låta öronen 
göra en svängig resa i tid och rum. Hitta på hits 
med Per Umaerus enmansband. Föreställningen 

  är för barn 5-9 år och hela familjen. Del av 
  Jubileumsveckan. Vänersborgs bibliotek kl 11
Lö  11 Fotboll Vänersborgs FK - Brålanda IF
  Vänersvallen Nord kl 15
Lö  11 Musik ur böckernas magiska värld Ett sjudande 

musikaliskt möte i gränslandet mellan klassisk 
musik, jazz, improvisation, folkmusik och visa. På 
scen står Gothenburg Combo med Lina Nyberg 
och David Stackenäs. Del av Jubileumsveckan. 
Vänersborgs Teater kl 18

Sö  12 Hockey VHC - Gislaveds SK
  Brätte Ishall kl 16
Sö  12 Gémeaux Quartett Den Baselbaserade kvartetten 

är en av de ledande ensemblerna i sin generation 
med medlemmar från fyra olika länder. De ger 
regelbundet konserter på de ledande konsert-

  scenerna runt om i Europa och Japan. Del av 
  Jubileumsveckan. Folkets Hus kl 16.30
Lö  18 - Sö 26 Sportlov på Vänersborgs museum 

Hantverkslov där du kan fläta, spinna, slunga band 
och slå rep. Skaparverkstaden är öppen tisdag, 
onsdag och torsdag kl 12-15.30. Leta minigarnny-
stan i museets utställning och var med i utlottning 
av små priser. Öppet kl 12-16 alla dagar 18-26 feb

Lö  18 Fotboll Vänersborgs FK - Skoftebyns IF
  Vänersvallen Nord kl 15
Lö  18 Vargöns Storband med Magnus Lindgren 

Vargöns Storband har funnits sedan 1970-talet 
och kan om något år fira sitt femtioårsjubileum. 
Här är storbandet tillbaka med Magnus Lindgren, 
en mycket kompetent och respekterad solist på 
tenorsax, flöjt och klarinett men även som 

  dirigent, kompositör och musikarrangör. 
  Vänersborgs Teater kl 17
Sö  19 Flicka med en lapp om halsen - historien om 

ett finskt krigsbarn Föredrag av författarinnan 
Maria Bouroncle om sin bok om tolvåriga Hilja och 
hennes lillebror som tvingas lämna allt bakom sig 
och skickas till Sverige för ett liv bortom kriget. 
Vänersborgs museum kl 15

On  22 Sportlovskul i Blåsutkyrkan Lovaktiviteter för 
barn i åk 1-6. Pyssel, lek, andakt och uteäventyr. 
Anmälan via hemsidan. Blåsutkyrkan kl 9-16

On  22 Boktips med elvakaffe Ladda upp med trevlig 
läsning. Ta gärna med ett eget boktips. 

  Vänersborgs bibliotek kl 11
Fr  24 Hockey VHC - IK Pantern
  Brätte Ishall kl 19
Lö  25 Fotboll Vänersborgs IF - IK Gauthiod
  Vänersvallen Nord konstgräs kl 12.30
Lö  25 Fotboll Vänersborgs FK - Tidaholms GoIF  

Vänersvallen Syd kl 15
Sö  26 Sound Healing Journey En unik resa med mix av 

sound healing, musik och mystik med Jack Lidback 
i Yogaspacet. Anmälan till www.widenbergyoga.se

  Widenberg Yoga kl 15-17

SPORTLOV I VÄNERSBORG
 Det är mycket roligt på gång i Vänersborg under 

sportlovet. Se tips på vad ni kan hitta på under 
lovet på turistbyråns hemsida: www.visittv.se

ISBANAN, PLANTAGET
  Isbanan i centrala Vänersborg är tillbaka och är 

bemannad måndag till söndag kl 10-19, uthyrnin-
gen av skridskor har öppet till kl 18.30. Men 

  isbanan är alltid öppen för att åka med egna 
  skridskor. Läs mer om Isbanan och vad som 
  händer där under februari på www.visittv.se 

VÄNERSBORGS FOTBOLLSKLUBB
 Bakluckeloppis på lördagar längs Edsgatan 

mellan Kungsgatan och Drottninggatan, 
 intill Plantaget. Incheckning mellan 
 kl 7.30-9. Pågår mellan kl 9-14. 
VÄNERSBORGS HOCKEY CLUB
  VHC Bingo Tisdagar kl 18.45. Lotter och fika finns 

att köpa på plats. Folkets Hus.
VÄNERSBORGS MUSEUM Vallgatan 17, Ö:a Plantaget
 Stig in i Sveriges äldsta museimiljö där du kan 

följa spåren av 1800-talets upptäcktsresande. 
Här finns egyptiska sarkofager, afrikanska fåglar, 
kinesiskt porslin, europeisk konst och mycket 
mer. Öppet torsdag - söndag kl 12-16

 Tel 0521-600 62 www.vanersborgsmuseum.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 tis-sön kl 10-16
  Tel 0521-27 00 40. www.algensberg.com
IDROTTSMUSEET på Idrottshuset. Upptäck Väners-

borgs rika idrottshistoria. Se lokala prissaml-
ingar från bl a storlöparen Arne Andersson, 
rallykartläsaren Arne Hertz och den olympiska 
legendaren 1912 Tor Wibom. Öppet för visning/
guidning tisdagar kl 9-12 samt 3:e torsdagen 
i varje månad kl 16-19. För ett besök utanför 
dessa tider ring 073 639 71 88 eller maila till 
lgb.vanersborg@gmail.com.

VATTENPALATSET
  Äventyrsbad med aktiviteter för såval barn som 

vuxna i centrala Vänersborg. Prova på vatten-
rutschbana, vattenpist, virvelkanal, grotta och 
mycket annat. Förbokning av tider gäller på 
helgdagar. Läs mer och boka på hemsidan.

  Tel 0521-675 50. www.vattenpalatset.com

VÄNERSBORGS KONSTHALL
 Sorg lös heten Zsuzanna arbetar processbaserat 

med teckning och textflöden i ett pågående tyst 
mummel utan centrum. Kristina arbetar figu-
rativt med skulptur och fotografi, där utgång-
spunkten ofta är materialen hon samlat på sig. 
Pågår mellan 10 december - 4 februari. 

 Öppet tis-tor kl 12-18 och lör kl 11-15. 
 Artist in Residence - På väg 45 Konsthallen 

blir en arbetsplats för två besökande konstnärer. 
Här eftersöks den kvinnliga kroppens historia av 
Haifa Safa medan ljudkonst utvinns med olika 
undersökande metoder av Johan Lundborg. 

 På väg 45 pågår mellan 13 feb-12 mar och 
 konsthallen är öppen som vanligt tis-tor 
 kl 12-18 och lördag kl 11-15. 
 Tel 0521-721740 www.vanersborg.se/konsthall
NÅGRA MÅLARE
 Jeanette Malmberg och Malin Kämpe 
 ställer ut akvareller. Utställningen pågår 
 mellan 3-5 februari. 
 Öppet fredag kl 16-19 och lör-sön kl 11-15
 Kerstin Hägerström ställer ut akvareller. 
 Utställningen pågår mellan 18-26 februari.
 Öppet tis-tor kl 16-18 samt lör-sön kl 11-15
 www.nagramalare.se
GALLERI3
 Minnesutställning om Calle Göse Minnes- 

utställning som visar konst från konstnären och 
den i stan kända profilen Calle Göse. Calle hade 
en speciell naivistisk glad stil i sin konst och lite 
av den kan man se i denna utställning. Pågår 
mellan 4-12 februari. Öppet ons-tor kl 15-18, 

 lör kl 11-14 och sön kl 12-15.
 https://galleri3.tumblr.com/
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