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Ljuskonstverk lyser upp
Smögen i september
Island of Light - så heter den nya
ljuskonstfestivalen som anordnas
på Smögen den 13-16 september.
Några av ljuskonstvärldens främsta
ställer ut sina verk, som går att
uppleva både från land- och
havssidan. Välkommen!

Island of Light - allt du behöver veta

Mat och kultur möts i
GLUPSK på Dalsland
Den 25-26 augusti är det dags för
årets upplaga av GLUPSK på
Dalsland - mat och kulturfestivalen
som blandar mat, måltider, musik
och konst. Vid bruket i
Fengersfors, som numera är hem
för konstnärskooperativet Not
Quite sker ett unikt möte mellan
olika konstformer som alla har
kreativitet och lekfullhet som
gemensam nämnare.
GLUPSK på Dalsland - mer information

Sweden Outdoor Festival
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har något för alla
Friluftsmänniska, barnfamilj eller
bara nyfiken rent generellt? På
Sweden Outdoor Festival finns
något för alla. MTB-cykling,
rullskidor, elhockey, parkour,
padeltennis, kantarellsök med
hund och rovfågelspaning - det är
bara en bråkdel av alla spännande
utomhusaktiviteter du kan prova på
om du besöker Billingen i Skövde
helgen den 15-16 september.
Det här kan du göra på Sweden Outdoor Festival

Final i SM i
utomhusmatlagning prova du också!
I samband med Sweden Outdoor
Festival avgörs också finalen i SM i
utomhusmatlagning. Efter fyra
deltävlingar runtom i Sverige ska
landets bästa utomhusmatlagare
göra upp om den svenska
mästartiteln. Under helgen den 1516 september kan också du som
besöker Sweden Outdoor Festival
prova på utomhusmatlagning med
samma råvaror som
tävlingsdeltagarna.

Testa utomhusmatlagning - så här går det till

Jakten på det svarta guldet
Måndagen den 24 september klockan 7 är det återigen dags att påbörja
jakten på havets svarta guld. Hummerpremiären är årets stora höjdpunkt för
alla som älskar skaldjur.
Förresten - du vet väl om att det finns hur många härliga upplevelser som
helst att boka när det gäller hummer- och skaldjurssafaris i Bohuslän?
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Under ledning av duktiga yrkesfiskare får du vara med och vittja alltifrån
kräftburar till hummertinor och sedan njuta av god mat och dryck på något
av alla härliga boenden som finns i regionen.
Värt att veta om hummerpremiären

Båtluffa till skärgårdens
finaste vandringsleder
Du måste inte befinna dig på
fastlandet för att kunna njuta av
vackra vandringsleder. Många av
öarna i den bohuslänska
skärgården är så små och
pittoreska att bilar och andra
landfordon inte förekommer alls.
Båtluffa till Dyrön, Koster eller
Tjörn en vacker höstdag, du
kommer inte att ångra dig!
Så här båtluffar du till vandringslederna

Remember September upplev Tjörn på ett nytt
sätt
Sommaren går mot sitt slut, men
Tjörn stänger inte för det! Här finns
fortfarande förtrollande
vandringsleder, unika
kulturupplevelser samt fisk och
skaldjur i toppklass att ta del av.
"Remember September" och
upplev Tjörn i din egen takt.

Det här är "Remember September"

Se "Gårdarna runt sjön"
tillsammans med Gun
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Har du läst Birgit Th. Sparres
romansvit "Gårdarna runt sjön"?
Den utspelar sig i trakten kring sjön
Åsunden i närheten av Ulricehamn.
De fiktiva gårdarna i romansviten
är baserade på riktiga gods, som
alla finns häromkring. Genom Meet
the Locals kan du boka en träff
med Gun, som guidar dig runt i de
litterära miljöerna.
Läs mer om Gun här

Dalsland är som gjort för
paddling
Att paddla i Dalsland kan innebära
alltifrån idyll till dramatik. De
variationsrika sjösystemen inbjuder
såväl till mysiga familjeutflykter
som ordentligt fysiska utmaningar.
Hur vill du paddla i Dalsland? Lär dig mer här
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