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APRIL 2019

PÅ GÅNG I FALKÖPING
3 APRIL
kl 13.00-16.00 Bebiskul på museet.
Hand- och fotavtryck i färg på akvarellpapper. Vill du istället
trycka på ett plagg? Ta med ett förtvättat. Ingen föranmälan.
Fri entré! Plats: Falbygdens Museum.
4 APRIL
Vårmarknad i centrum.
Första torsdagen i april är det vårmarknad i Falköpings
centrum. Marknadsbord med allt från godis till kläder och
leksaker. Arr: Falköpings kommun
Kl 15.00 Gemenskapsträff i kyrkan.
Fredriksbergs kyrka – Ekumenisk storträff.
Föreningen Keren Kajemet, Bengt Mosesson. ”Staten Israel –
ett modernt mirakel”. Sång, andakt, servering. RPG i
samarbete med Bilda.
Kl 19.00 Carl-Einar Häckner på turné.
Hysteriskt vansinnestrolleri, sanningar om livet, monologer
och visor. Plats: Stadsteatern.
Arr: Falköpings Riksteaterförening.
5 APRIL
Pubafton på Cesarstugan.
Regula de Tri spelar Jazz. Buffé serveras i restaurangen.
6 APRIL
Har du gjort en kortfilm och vill visa den för andra? Vill du
lära dig att göra film med hjälp av etablerade filmskapare?
Eller vill du bara se kortfilm? Kom till Skaraborgs filmfestival Ung film. Skaraborgs Filmfestival är en festival för unga (upp
till 30 år) filmintresserade i Skaraborg. Arr: Studiefrämjandet
i samarbete med Falköpings kommun.
Plats: Medborgarhuset.
Kl 12.00 Sova räv - barnteater.
För barn 3–6 år. En berättarföreställning bland djuren. Härliga djur, sjungande, kraxande och luriga djur. Här passerar
djuren revy i sagor och sånger. Plats: Falköpings bibliotek.
Fri entré, biljett hämtas i förväg. (Begränsat antal platser)

UTSTÄLLNINGAR
FALBYGDENS MUSEUM
7/4-5/5 Palmyra - Den unika antika ruinstaden. Palmyra har
plundrats och sprängts under kriget i Syrien. Ett ovärderligt
kulturarv har förstörts och en brottslig handel med antikviteter
pågår. 17/3-22/4 Real Street Art, en miniutställning om gatukonst
på brunnslock. Rolf G Olsson. Öppet: Tis 11.00-16.00, Ons 11.0019.00, Tors 11.00-16.00, Sön 11.00-16.00.

GALLERI SANDSTRÖM
Start 6/4 It takes two. Annelie Sandström - måleri, mixed media,
objekt, möbler och design. P-A Sandström skulpturer och glas i
rakubränd keramik. Mån-tor kl 10.00-18.00, fre 10.00-17.00
lör 10.00-14.00 (lunch vardagar 13-14).

BILDKÄLLAN
16/3-6/4 En samlingsutställning med Kristian Jensen, färgstarka
målningar i flytande tusch och Åsa Gustavsson, starka oljemålningar från natur och minnen.
18/4-11/5 Jurybedömd vårsalong med konst från olika konstnärer
som bor eller har en anknytning till Skaraborg.
Ons - Fre 14.00-18.00, Lör 10.00-14.00

NATURUM HORNBORGASJÖN
17/3-13/6 Naturum - Tovad trandans av Sussie Gyltman.
Öppet kl 10.00-18.00

KONSTRUNDAN PÅSK
18-22/4 Påsken är en stor konsthelg då gallerier och
ateljéer i Falköping och området runt Hornborgasjön håller
öppet. Fredag - måndag kl 12.00-17.00. Arr: Falköping Nu.
Utställarlista och karta på: www.matokultur.se

ANTIK-FIKET
17/4-22/4 Angela Müller. Från Gelas Kreativa Verkstad tillverkas
väskor av både enklare resttyger och lyxigare designmaterial.
Öppet: tor 17.00-20.00, fre-mån 11.00-17.00.

Cesarstugan
19/4-21/4 Naturfotografen Bengt-Åke Öhgren och konstnären
Ingemar Hedihn ställer ut.

Flera av gallerierna har extraöppet under Konstrundan
Påsk. Se utställarlista!

6 APRIL
Ostfestival på Falbygdens Osteria.
Smaksätt din egen ost, guidade turer i ostlagret, smakprover
m.m.
6 APRIL - 14 APRIL
Tranfestival vid Trandansen
6-7 april kl 10.00-16.00 Tranans helg.
8-12 april Friluftsdag för förbokade skolklasser.
13-14 april kl 10.00-16.00 Mat- och klimathelg.
På naturum Hornborgasjön blir det föreläsningar och tranteater under tranfestivalen. Program på:
www.visithornborgasjon.se/tranfestivalen
7 APRIL
Kl 10.00 Tranrikesresa i platåbergsbygd.
Årets resa börjar med att vi möter våren och tranorna vid
Trandansen. Geolog och ornitolog Torbjörn Persson guidar
bland fågelliv och om sjöns dramatiska födelsehistoria vid
foten av våra platåberg. Anmälan senast 31 mars.
Arr: Tellusgeologi i samarbete med Platåbergens geopark,
Studiefrämjandet och Cesarstugan.
Kl 14.00 -15.00 Familjeguidning på museet.
Guidad visning av museets utställning Forntid på Falbygden.
Känn på stenåldern och prova Gerumsmanteln. Skaparhörna
med forntidspyssel. Plats: Falbygdens Museum.
Kl 17.00 Årets Lionskonsert i Floby kyrka. Johan Stengård och
Ulf Esborn tillsammans med kören Viseversa under ledning
av Ingela Svensson. Musik ur Mamma Mia.
Kl 17.00 Mössebergs musikkår och Falköpings Orkesterförening - två hundraåringar firar tillsammans med pompa,
ståt och massor av festlig musik. Vi får höra både nya och
gamla hits som spelats under ett helt sekel. Varmt välkomna
på 200-årskalas. Plats: Stadsteatern
8 APRIL - 12 APRIL
Restaurangveckan Falköping.
Nu är det dags för restaurangvecka i Falköping igen. Passa på
att prova den lokala restaurangmaten. Fantastisk mat till
fantastiskt paketpris. De restauranger som deltar är:
Teaterbaren, Gondolino, Wrågården, Falbygdens Osteria,
O`Learys, Arvids Restaurang och Bar, Plantis Café och Bistro
och Cesarstugan. Arr: Aktiv Handel, Falköpings kommun.
9 APRIL
Kl 15.00-19.00 Öppet hus om bygglov.
Nu är det vår i luften! Planerar du att bygga ett uterum, en
mur eller plank, en större tillbyggnad, sätta solceller eller bara
byta färg på huset? Stadsbyggnadsavdelningen visar vad som
kräver bygglov och vad du kan göra utan. Plats: Stadshuset.
11 APRIL
Kl 10.00-16.00 Seniormässan
Mässa som riktar sig till kommunens seniorer. Målet med
mässan är att inspirera till ett friskare, roligare och mer lustfyllt liv på äldre dagar. Mässan ger möjlighet till nya kontakter, inspiration och kunskap. Plats: Pingstkyrkan.
Arr: Falköpings kommun i samarbete med Kommunala
Pensionärsrådet.

Kl 15.00 Gemenskapsträff i kyrkan - Allianskyrkan.
”Med dragspel och sång”, Hans Kjellström & Björn
Cederquist”. Medarr: Bilda.
Falköpings filmstudio visar Blackkklansmen på Cosmorama.
Medlemskap i föreningen krävs och kan lösas på plats.
14 APRIL
Kul på museet.
På Falbygdens museum finns det påskpyssel och äggjakt.
18 APRIL
Falköpings filmstudio visar Ouaga girls på Cosmorama.
Medlemskap i föreningen krävs och kan lösas på plats.
Kl 18.00 Return to the forbidden planet.
En rockmusikal. Shakespeares oskrivna rock ’n’ rollmästerverk, med 1950–60-talshits som Great balls of fire,
Good vibrations m. fl. Arr: Falköpings Riksteaterförening.
18 APRIL - 22 APRIL
Påsken är en stor konsthelg då gallerier och ateljéer i
Falköping och området runt Hornborgasjön håller öppet.
Utställarlista på www.matokultur.se
19 APRIL
Kl 12.00-17.00 Påskmarknad med närproducerade matprodukter och hantverk. Äggjakt och bollkastningsspel. Försäljning av vedugnsgräddat bröd och visning av veterantraktorer. Plats: Åsle tå
20 APRIL - 21 APRIL
Kl 12.00-17.00 Konst- och hantverksutställning på Åsle tå.
20 APRIL
Kl 10.00 Påsk i stad.
Aktiviteter på Stora torget för familjen! Bra
erbjudanden i butikerna. Arr: Aktiv Handel och Falköpings
kommun.
21 APRIL
Kl 14.00 Bengt-Åke Öhgren håller föredrag med bildvisning i
teatern om sin passion för djuren på jordens kallaste
områden. Plats: Cesarstugan, teatern.
25 APRIL
Kl 15.00 Gemenskapsträff i kyrkan . Pingstkyrkan.
Marita Redtzer, Saltsjöbo arbetar för hjälporganisationen
Kasubi Friends, som verkar bland barn i slummen i Uganda.
Marita har tidigare varit gäst i en gemenskapsträff. Nu ger
hon en intressant uppdatering i ord och bild om detta arbete
som fått fortsatt stöd från vår Second hand. Medarr: Bilda
Falköpings filmstudio visar Gräns på Cosmorama.
Medlemskap i föreningen krävs och kan lösas på plats.
Kl 18.00 Föredrag – Grönare trädgård.
Vill du ha vildare grannar? Skapa en trädgård där fjärilar,
fåglar och fladdermöss trivs. Manne Ryttman, biolog och folkbildare lär dig locka in den vilda naturen med tips inför våren
och sommarens trädgårdsarbete. I Doppingen. Max 53 pers.
Arr: Länsstyrelsen Hornborgasjön.

26 APRIL
Kl 10.00 Guidning – ta barnvagnen ut i naturen.
Vi bjuder in våra allra yngsta besökare tillsammans med
föräldralediga vuxna. Barnvagnsvänliga naturpromenader,
fika vid brasan och lek för syskon. Vi bjuder på kaffe och
något gott från muurikkan. Ta gärna även med eget fika.
Arrangör: Naturum Hornborgasjön.
27 APRIL
Kl 10.00-14.00 Motordagen
Aktiviteter på Stora torget med tema motor! Bra erbjudanden
i butikerna. Falköpings bilhandlare visar sina senaste
modeller, Grålleklubben, Thomas Petersson, stå-uppkomiker
uppträder m.m. Arr: Aktiv handel och Falköpings kommun
i samverkan med Söderberg & Haak, Toveks bil, Brandt, LP
Bilar och Lindströms Bil.
Kl 18.00 Konsert med Gunilla Backman.
Vilhelmsro erbjuder sina gäster en totalupplevelse med
musik i världsklass som kombineras med lokalproducerad
mat och goda drycker. Gunilla sjunger allt från musikaler till
ABBA-musik under kvällen.
28 APRIL
Kl 14.00 Skådarskola.
Kom igång med fågelskådningen. Nybörjare eller rutinerad
som söker nya skådarkompisar, alla är välkomna.
Denna gång blir det vårens fåglar vid Trandansen.
Arr: Länsstyrelsen Hornborgasjön i samarbete med Skövde
Fågelklubb och Studiefrämjandet.
Kl 11.00-16.00 Megalitdagen.
Vi uppmärksammar en gemensam stenålderskultur, tillsammans med kollegorna i den europeiska kulturvägen Megalithic Routes. Plats: Falbygdens Museum

Fler evenemang!
Vår- och påskmarknad på Osterian
3 mars-22 april Vårmarknaden är liksom Julmarknaden en
tradition på Falbygdens Osteria. Inför påsk finns mycket pynt,
påskägg, godis samt påskdelikatesser och givetvis den goda
Påsk Grevé.
Trandansen säsongsöppnar 23 mars och håller sedan öppet
till 22 april, kl 9.00-19.00 (Med reservation för ändringar,
beroende på antalet tranor.) www.visithornborgasjon.se
Fågelskåda med guide
Få hjälp med kikare och skådande av fågelvärdar. I samarbete
med Falbygdens - och Skövde Fågelklubb, Birdlife Sverige och
Studiefrämjandet.Trandansen: dagligen 23 mars-22 april
Naturum: 6 -7 april, och 13 -14 april, 19 april - 22 april
kl 10.00-16.00.
1 april - 22 april kl 13.00
Få svar på alla tranfrågor på naturum. När dansar de, äter de
bara potatis och var är de?
Tranteater - på naturum 1 april-22 april kl 11.00
Dockteater med Tranan Tara och hennes vänner. Det finns en
flygande nykomling vid sjön, men är det en fågel?
Plats: Naturum Hornborgasjön.

Påsklovet på Dalénium
Extraöppet under påsklovet på Dalénium Science Center.
15-18 april öppet dagligen kl.10.00-16.00.
Påskhelgen 19-22 april stängt. 23-28 april öppet dagligen
kl.12.00-16.00 Program hittar du på www.dalenium.com
Tagga lov - Påsklovet.
Häng med på en spännande äggjakt och hinderbana.
Aktiviteter för skollediga barn och unga. Program hittar du på
www.taggalov.se
Arr: Falköpings kommun
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
Evenemangskalender på webben: falkoping.se/evenemang
Utförligare information om evenemangen finns i evenemangskalendern där också detta dokument finns tillgängligt.
Evenemangen sammanställs av Turismutveckling Falköping.
Företag eller föreningar kan lämna in evenemangstips på
www.falkoping.se/tipsa senast 22:e månaden innan evenemanget
äger rum.

