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Fikavandra i Kaféstaden Alingsås 
Den 2 april är det premiär för årets fikavandringar i Kaféstaden Alingsås. Under 90 minuter får du
provsmaka godsaker från några av stadens många kaféer, och lära dig mer om Alingsås fika- och
kaféhistoria, som sträcker sig hela vägen tillbaka till 1700-talet. Den guidade turen avslutas med
sittande fika i mysig kafémiljö, och du får också med dig en påse med sju sorters kakor hem. 
 

Läs mer och anmäl dig här

Nu kan barnen deckarvandra i Alingsås igen 
Den 31 mars avgår årets första barndeckarvandring tillsammans med Moa och Måns, karaktärerna
från Susanne MacFies böcker om Hemliga Klubben. Böckerna utspelas i Alingsås. Årets
barndeckarvandring heter "Fallet med den blå safiren", och återkommer under påsk-, sommar- och
höstloven 2016. 
 

Läs mer och boka biljetter här

Dalsland X-Country - tävla och upplev Dalsland från cykelsadeln 
Med en underbar bansträckning genom vacker dalsländsk natur är Dalsland X-Country ett måste för
dig som gillar cykling. Loppet körs på större stigar, grusvägar och asfalt, och det finns tre olika
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Disney till
Nordiska
Akvarellmuseet 
Utställningen "Disney -
Konsten att berätta" får
Europapremiär den 19 mars
på Nordiska
Akvarellmuseeet i
Skärhamn. Här kan du se
originalteckningar och
akvareller från hela Disney-
historien - från Snövit till
Frost. 
 

Läs mer här

Ann Edholm möter
Hilma af Klint på
Strandverket 
Hilma af Klint betraktas som
den främsta svenska
abstrakta konstnären
någonsin. I Strandverket
Konsthalls utställning på
Marstrand af Klints verk
tillsammans med en nutida
svensk efterföljare: Ann
Edholm. Premiärdatum för
utställningen är 20 mars. 
 

Läs mer här

Bronsålderns
Tanumsbor på
Vitlycke Museum 
Låt Vitlycke Museums nya
utställning presentera dig
för några av bronsålderns
Tanumsbor - personer som
återskapats utifrån
arkeologiska fynd från
gravar och boplatser.
Vitlycke Museum öppnar för
säsongen på påskafton den
26 mars. 
 

Läs mer här

alternativ: 35 kilometer, 60 kilometer samt en barntävling. 30 april är det dags! 
 

Läs mer och anmäl dig här

Konstrundor i påsk 
Påsken är konstrundornas tid. Möt våren med att besöka något av alla de gallerier och
konstnärsateljéer som finns runtom i Västsverige. Varför inte kombinera med en fika eller några
spännande aktiviteter längs vägen? 
 

Här kan du läsa mer om de västsvenska konstrundorna

Nu invigs transäsongen 
Den 19 mars är det dags för årets officiella invigning av transäsongen vid Hornborgasjön - ett de
främsta tecknen på att våren verkligen är på väg. Boka en ost- och trandansupplevelse, där du
kombinerar ntaurens vackra skådespelet med att fresta gommen lite extra genom ett besök på
närliggande Falbygdens Osteria 
 

Läs mer här
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Västsvenska melodifestivalartisternas smultronställen 
I helgen avgjordes finalen i årets melodifestival. I startfältet fanns hela tre västsvenska artister.
Wiktora från Brämhult slutade fyra, precis före Svenljungas Robin Bengtsson som blev femma.
SaRaha, med rötter i dalsländska Sikhall och i Vänersborg kom på nionde plats. I Västverigebloggen
kan du läsa mer om deras förhållande till Västsverige och höra vilka som är deras personliga
smultronställen. 
 
Robin Bengtsson
Wiktoria
SaRaha
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