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Skidsäsongen är äntligen här
Vintervädret har äntligen anlänt till Västsverige, och anläggningarna i regionen fylls av
skidentusiaster. Oavsett om du är en glad motionär, siktar mot Vasaloppet eller aldrig har stått på ett
par skidor tidigare så finns det något för dig. Skidanläggningarna i Ulricehamn och Skövde är så
kallade officiella Vasaloppscenter, men det finns också möjlighet till bra skidåkning, både på längden
och på tvären i exempelvis Falköping och Åmål.
Klicka här för att upptäcka fler västsvenska skidanläggningar

Upplev Ale Invite - antingen på plats eller på SVT
Den 13 februari är det återigen dags för Ale Invite. Då kommer världseliten i Snowboard Big Air till
Alebacken i Nol. Förutom spännande tävlingar kan du också njuta av god mat i någon av de food
trucks som finns på området, samt lyssna till populära artister som Zeila, Tracey Irve och Den
Svenska Björnstammen. Ale Invite sänds också direkt i SVT:s Vinterstudion.
Läs mer om Ale Invite och alla spännande kringarrangemang här

Vinterpaddla i Västsverige
Du vet väl att du kan paddla i Västsverige året runt. Att långsamt glida fram i landskapet längs kobbar
och skär i glasklar och iskall luft är något alldeles extra. Västsverige i vinterskrud slår det mesta.
Läs mer om vinterpaddling i Västsverige på Västsverigebloggen

Hanna får världscuptävla på
hemmaplan
Ulricehamn ska stå värd för världscuptävlingar
i längdåkning både 2017 och 2019 – och
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därmed sätta Västsverige i ordentligt
vinterfokus. Och även om alla svenska åkare
får tävla på hemmaplan så blir
världscuphelgerna verkligen något extra för
landslagsåkaren Hanna Falk, som är född och
uppvuxen i Ulricehamn.
Läs mer om Hanna Falk på Västsverigebloggen

Unikt gästspel på Nordiska
Akvarellmuseet

Spännande fotokonst på
Abecita Konstmuseum

Missa inte den pågående utställningen av de
franska konstsamlarna Florence och Daniel
Guerlains unika konstskatt på Nordiska
Akvarellmuseet. Paret donerade 2013 hela
1200 teckningar till konstmuseet Centre
Pompidou i Paris, och Nordiska
Akvarellmuseet har fått välja bilder fritt ur
denna konstskatt. Utställningen försvinner den
28 februari. Passa på innan det är för sent!

Just nu erbjuder Abecita Konstmuseum i
Borås en bred palett av utställningar med
fotografering som den gemensamma
nämnaren. Anna Clarén och Karolina Henkes
personliga bilder lämnar ingen oberörd. Och
trodde du att Anders Zorn enbart målade? Då
trodde du fel. Han var också en utmärkt
fotograf. Utställningarna pågår till den 28
februari.

Läs mer här

Läs mer här

VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
30 jan

EM i ostronöppning
Nova Arena, Trollhättan

13 feb

Ale Invite
Alebacken, Nol

Dags för EM i ostronöppning

26 feb27 feb

Winter Word Festival
Strömstad

19 mar

Invigning av transäsongen
Hornborgasjön

Den 30 januari koras Europas bästa
ostronöppnare på NOVA Arena i Trollhättan.
Samtidigt anordnas också en mat- och
hantverksmässa med västsvenska produkter i
fokus.
Läs mer detta spännande evenemang här
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