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Gillar du västsvensk mat och vill vinna fina priser?
Smaka på Västsverige, som är ett samarbete mellan västsvenska
matproducenter, gårdsbutiker och restauranger, fyller 10 år 2017. Vi inleder
firandet här och nu med en tävling där du som gillar västsvensk mat kan
vinna fina priser i form av både mat, boende och upplevelser.
Tävla på vastsverige.com

Längdvärldscupen till
Västsverige i helgen
Den 21-22 januari intar världens
bästa skidåkare Lassalyckans
skidstadion i Ulricehamn. Åk dit
och upplev festen på plats! Och
kom gärna tillbaka igen senare för
att testa spåren och
utförsbackarna. Klicka på filmen
här intill om du vill se mer.
Läs allt om Västsveriges bästa skidåkning här

Missa inte Ulricehamninspelade Saknad i vinter
När en flicka hittas mördad i det
svenska bibelbältet hoppar
poliskommissarien på Rikskrim,
Maja Silver (Helena Bergström) på
fallet. Hon befinner sig nämligen i
hemstaden för att träffa sin dotter
Rebecka (Molly Nutley). Saknad
sänds just nu på CMore.
Läs mer om inspelningen här

Nutley/Bergström: Det
www.anpdm.com/newsletterweb/44465B4074464A5E4072454459/414A5F417043455A4B7342475F4B71

1/3

2021-04-12

Tävla med Smaka på Västsverige - vinn fina priser

här är vår filmstad
Succéfilmerna i Änglagårdsserien
är alla inspelade i trakterna kring
Ulricehamn. Nu har Colin Nutley
och Helena Bergström valt att
återvända ytterligare en gång för
att filma kriminalserien Saknad.
Här berättar de varför.
Läs mer

Fira sportlov i Västsverige
Skidåkning, äventyrsbad, muséer, lekland och mycket mer. Västsverige
bjuder på massor av härliga möjligheter för dig som vill fira sportlov här.
Lugnt eller aktivt? Inne eller ute? Skidor eller vandring? Du bestämmer!
Det här kan du uppleva i Västsverige på sportlovet

Åk på konferens i
Bohuslän i vinter
Är du ansvarig för att planera
konferenserna på jobbet? I så fall
har vi ett riktigt bra tips:
Vinterkonferens i Bohuslän.
Behöver du nya energi och nya
idéer är de salta vindarna, det
otämjda havet och de storslagna
vyerna något som inbjuder till både
nytänkande och inspiration.
Boka vinterkonferens här

VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
21 jan22 jan

Världscupen i längdskidor
Lassalyckan, Ulricehamn

28 jan

EM i ostronöppning
NOVA Arena, Trollhättan

24 feb26 feb

Passion för Mat
Eriksbergshallen, Göteborg

Europas bästa ostronöppnare
koras i Trollhättan
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25 mar

Premiär för trandansen
Hornborgasjön

Den 28 januari samlas eliten av europeiska
ostronöppnare i Trollhättan för en högklassig
tävling där Europas bäste ska koras.
Regerande mästare är irländaren Stephen
Dolan.
Allt du behöver veta om tävlingarna
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