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APRIL

PÅ GÅNG I FALKÖPING
April 2018
1 APRIL
Kl 14.00 Familjevisning på museet.
Häng med på en guidad visning för alla åldrar av museets
forntidsutställning, cirka 1 timma. Fri entré!
Plats: Falbygdens museum.
1 APRIL - 2 APRIL
Kl 12.00-17.00 Påsk på K Design.
Försäljning av inredningsdetaljer, krukor och trädgårdsdekorationer. Tygnet och Smyckeslådan kommer att finnas på
plats i Växthuset. Plats: Östra tunhem. (Öppet även 29-31/3)
kl 11.00-17.00 Påsk på Cesarstugan.
Cesarstugans väggar gästas av vacker akvarellkonst av Börje
Brorsson. Restaurangen och utställningen Bondens år har
öppet. Tider för utställningen se webbsida!
(Öppet även 28-31/3.)
2 APRIL
Kl 17.00 ”Du är ljuset”
Maria och Patrik Larsén, sång och piano i Bjurums kyrka.
5 APRIL
Gemenskapsträff i kyrkan - Mössebergsgården.
Kl 15.00 ”Jag satt i fängelse och ni besökte mig. ” Ammi
Floberg, fängelsepastor vid kvinnoanstalten Sagsjön.
I samarbete med Bilda.
Kl 9.00-18.00 Vårmarknad i Falköpings centrum.
Marknad på Stora torget, Trätorget och Köttorget med cirka
150 marknadsstånd. På marknaden hittar du allt från bröd till
godis och leksaker. Arr: Falköpings kommun
Kl 19.00 Rickard Söderberg är gaytenor.
Med sång och samtal lotsar Rickard varsamt publiken genom
en ocensurerad kväll. Rickard har med sig två musiker och ett
par dussin instrument på scen, och sjunger både eget material, såväl som några av de sånger som gjort honom känd
bland den stora publiken. Plats: Stadsteatern.
Arr: Riksteaterföreningen.

UTSTÄLLNINGAR
KONSTRUNDAN PÅSK
30/3-2/4 kl 12.00-17.00
Konst- och hantverksutställare på Falbygden.
Utställarlista och karta hittar du på www.matokultur.se
FALBYGDENS MUSEUM
18/3-15/4 Otherworlds av Mikael Nilsson. Realistiska
akrylmålningar med underton av David Lynch.
I samarbete med Falbygdens Konstförening.
4/2-15/4 Miniutställningen Levnadsbilder i trä - täljda
skulpturer. 22/4 - Miniutställning om Paridon Sahlberg.
Öppet: Tis 11.00-16.00, Ons 11.00-19.00,
Tors 11.00-16.00, Sön 11.00-16.00.
Extraöppet under Konstrundan påsk, se utställarlista.
BILDKÄLLAN
30/3-21/4 Vårsalong.
Öppet: 30/3-2/4 kl 12.00-17.00,
Övriga öppettider: Ons - fre 14.00-18.00, lör 10.00-14.00
RIZOMA GALLERI
Dano- Solen och Månen, måleri. KJ Collage 30/3-2/4
kl 12.00-17.00

7 APRIL - 8 APRIL
Tranans helg - Tranfestivalen.
Ett tält fylls med utställare, försäljning, föreningar, fågelvärdar, fika, exkursion och mycket mer. Arr: Falbygdens Fågelklubb, Skövde fågelklubb och Studiefrämjandet.
Plats: Trandansen, Bjurum.
Ostfestival på Falbygdens Osteria.
Ostprovning med minst 25 ostar, tipspromenad i butiken
med ostpriser, äggjakt för våra yngre besökare.
Gissa vikten på osten och guidning i vårt ostlager, kl 12, 13
och 14. Smaksätt din ost. Öppet lör 10-16, sön 11-16.

10 APRIL
Kl 19.00 ”Musik i vårkväll”
Skövde Musikskolas fördjupningselever håller konsert i
Bjurums kyrka.
12 APRIL
Kl 15.00 Gemenskapsträff i kyrkan, Allianskyrkan.
Emanuel Karlsson med dragspel, nyckelharpa, sång och
kåseri. Servering.
14 APRIL
Kl 12.00 Barnteater - Land i sikte.
Ett musikaliskt äventyr. Kapten Molly och styrman Jack har
hittat en karta med ett kryss på. Tänk om det är en skatt som
är gömd där? Med barnen som besättning seglar de iväg ut
på havet för att hitta skatten. Föreställning med Susanne Lind
och Jan Stenborg. Barnen deltar aktivt i föreställningen.
Plats: Falköpings bibliotek. Fri entré, men biljett finns att
hämta på biblioteket p ga. begränsat antal platser.
14 APRIL -15 APRIL
Kl 10-16 Matmarknad - Tranfestivalen.
Tält fyllt av lokala läckerheter, mat, försäljning och smakprover.
15 APRIL
Kl 08.30-10.00 Vandring - Segerstad.
Vandrarklubben Lundsbrunn arrangerar en kinnemil inom
Falköpings kommun. En kinnemil är en vandring på 10 eller
5 km i naturen. Start vid Segerstads kyrka.
18 APRIL
Kl 17-19 Öppet hus på musikskolan.
Kom och se Musikskolans verksamhet och prova musikinstrument på Musikskolan. För alla åldrar!
17 APRIL
Kl 19.00 ”En fågelresa genom Sverige”
Bildvisning av Kent-Ove Hvass i Bjurums kyrka.
19 APRIL
kl 15.00 Gemenskapsträff i kyrkan , Kyrkans hus.
Gissa låten! Musiker Elisabeth Sjödin underhåller och leder
musiktävling.
Kl 20.00 Urtidsdjuret som återuppstod.
Våren 2016 gjorde Petter Bohman en spännande upptäckt i
ett vatten intill Hornborgasjön. Hundratals Spetsköldbladfotingar, en art man trott var utdöd. Petter berättar mer i
Doppingens hörsal, därefter ger vi oss ut för att kanske få syn
på dem. Glöm ej stövlar och ficklampa!
21 APRIL
Kl 20.00 Omtumlad
Tunhems Teater slår upp portarna för gänget
ScenVara och föreställningen Omtumlad. En komedi om
kärlek, hopp och otrohet. Buffé går att köpa till i Cesarstugans restaurang. Maten serveras kl 18.00-20.00.
Kl 10-14 Motordag i centrum.
Aktiviteter i centrum med tema motor. Mer info kommer att
finnas på www.falkoping.se

22 APRIL
KL 14.00 Invigning av utställningen Caps.
Invigning av miniutställningen om Paridon Sahlberg,
Falbygdsdikatre i tid och rum. I samverkan med
Lena Arvidsson. Plats: Falbygdens Museum.
Kl 17.00 ”Secret Graden”
Film och TV-spel. Lars Hagström på orgel och Emil
Snabb på bas i Bjurums kyrka.
Kl 14.00 Hornborgasjön, mer än tranor.
Åke Abrahamsson från Hornborgasjöns Fältstation
berättar om fågelåret 2017.
Plats: Hörsalen i Doppingen.
Kl 17.00 Tjajkovskis pianokonsert.
Falköpings orkesterförening spelar Tjajkovskis pianokonsert med Johan Lekemo Möller som solist. De framför
också Otto Olssons Requiem tillsammans med
Falbygdens Oratoriekör. Plats: Stadsteatern
23 APRIL
Kl 17.30-20.30 Världsbokdagen
Falköpings bibliotek får besök av lokala författare och
kvällens avslutas med svängig musik. Passa även på att
hitta fina fynd bland utgallrade böcker som är till försäljning!
24 APRIL
Kl 15.00 Gemenskapsträff i kyrkan, Kyrkans Hus.
Kyrkoherde em Jan Kesker berättar som sin tid som
sjömanspräst i New York, ”Vart jag mig i världen vänder”.
Sång, andakt, servering. RPG i samarbete med Bilda.
26 APRIL
Kl 15.00 Gemenskapsträff i kyrkan, Pingstkyrkan.
”Sång på gång” med Elisabeth och Sven-Erik Skattäng.
Läsarsånger och vårvisor finns på repertoaren. Ett ”vårligt” lotteri med fina vinster. I samarbete med Bilda.
Kl 18.00 Föredrag - Vildsvinen runt Hornborgasjön.
Vildsvinen sprider sig och rör upp både marker och
känslor. Karl-Johan Brindberg, jaktvårdskonsulent på
Svenska Jägareförbundet berättar om problem och
förvaltningen av den växande stammen. Kristian Kroon
informerar om situationen och viltskadearbetet runt sjön.
28 APRIL
Kl 18.00 Ugglor på Brunnhemsberget.
Spana efter ugglor med guiden Kent-Ove Hvass.
Samling på naturums parkering för samåkning upp på
Brunnhemsberget för att lyssna och spana efter ugglor
i skymningen. Ta med ficklampa och något varmt att
dricka.
The Art Dance Competition
Stor danstävling i Odenhallen med olika dansstilar.
Tävlingsgrenar: Performing Art (Modern, Jazz och Show)
Disco och Ackro Disco Freestyle, Hiphop och Hiphop
Battle, Freestyle Discojazz och Slowdance.

28 APRIL
Kl 10.00-14.00 Rantens Trädgårdsdag.
Välkommen till en dag på Ranten med tema trädgård,
blommor, växter och planeringar. Dagens trädgårsmästare är
Anders Stålhand. Det kommer även att finnas knallar på plats
som säljer mat, korv, hamburgare m.m. Plats: Järnvägstorget.
Arr: Aktiv Handel och Falköpings kommun.
29 APRIL
Kl 11-16 Megalitdagen.
Vi uppmärksammar en gemensam stenålderskultur, tillsammans med kollegorna i den europeiska kulturvägen Megalitthic Routes. Vandringsslinga med frågor och platsguider
genom Falköping. Plats: Falbygdens Museum.

FLER EVENEMANG
Trandansen, Hornborgasjön
Hit kommer de första flockarna med tranor redan i mitten av
mars. Sedan kan du vanligtvis se tusentals tranor dagligen
ända till slutet av april.
Informationscentralen har öppet: 24/3-15/4 kl 9.00-19.00
(Med reservation för ändringar, beroende på antalet tranor.)
24/3-15/4 kl 10.00-16.00 finns det fågelvärdar på plats vid
Trandansen för att svara på besökarnas frågor om tranor och
andra fåglar i området.
9/4-13/4 Kl 14.00 Tranguidning.
Länsstyrelsen bjuder på gratis guidning om tranor för allmänheten vid Trandansen.
Rizoma Galleri
Kom och rita på Rizoma! Ta med ditt skissblock och pennor
till Rizoma och inspireras tillsammans. Det är gratis och alla
är välkomna! 4,11,18 april kl 16.00-19.00
Naturum Hornborgasjön
Tranprat utan tranor! Få svar på alla tranfrågor. När dansar
de, vad äter de och var är de?
24/3-2/4, 7-8/4, 14-15/4 kl 13 och 15.
Dockteater på naturum. Nytt äventyr där du träffar
Tranan Tara och hennes vänner.
24/3-2/4, 7-8/4, 14-15/4 kl 11.00
7-13 april är det olika föreläsningar om djur och natur på
Doppingen. (Arrangemanget ingår i Tranfestivalen)
Falbygdens Osteria
Vår- och Påskmarknad på Osterian. Här hittar du mycket
pynt, påskägg, godis samt påskdelikatesser och givetvis
massor av goda ostar.
Biblioteken
Sagostunder på Biblioteken i kommunen.
Falköping: 5 april, 19 april kl 14.00
Kinnarp: 10 april , 17 april , 24 april kl 10.00
Stenstorp: 12 april, 19 april , 26 april kl 10.00
Vartofta: 13 april , 20 april , 27 april. kl 10.00
Åsarp: 5 april , 19 april kl 10.00

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
Utförligare information finns i evenemangskalendern på:
www.falkoping.se/turism där också detta dokument finns
tillgängligt. Evenemangen sammanställs månatligen av Turismutveckling Falköping. Material till kommande månads kalender skall vara oss
tillhanda senast den 22:e månaden innan. Turismutveckling Falköping.
Tel 0515-885000 turismutveckling@falkoping.se

