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MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

Kulturhuset kl 10-19 Utställning BRUNO ARVIDSSON & FELICIA SUNDBLAD
Morfar och dotterdotter visar målningar i olja och akryl, teckningar och  
akvareller.

Grästorps Museum kl 14-18 ÖPPET HUS
Visning av museet av Åse och Viste hembygdsförening.  
Dessutom släktforskarservice av VGN Släktforskare.

Kulturhuset kl 18 Workshop AKVARELLMÅLNING
För nybörjare och vana. Material finns. Ledare: Ingela Kärf.

Kulturhuset kl 18 Föreläsning PERMAKULTUR
Permakultur visar hur du kan odla och leva genom att samarbeta med ekosys-
temen. Familjen Arvidsson på Borrabo gård har skrivit den första svenska boken 
om permakultur.Ylva Arvidsson kommer att visa och berätta hur en perma-
kulturträdgård kan se ut. Hur takvatten kan tas till vara i trägårdsdammar, varför 
slingerbäddar är en bra idé, hur en skogsträdgård fungerar o.s.v.

 

Kulturhuset kl 10-19 Utställning
BRUNO ARVIDSSON & FELICIA SUNDBLAD
Morfar och dotterdotter visar  
målningar i olja och akryl, teckningar 
och akvareller.

Kulturhuset kl 12 Lunchtrubadur
MAGNUS JONSSON
Artist från Vänersborg  
med personliga vis- 
tolkningar och vackert  
gitarrspel.

Grästorps Museum kl 14-18 ÖPPET HUS
Visning av museet av Åse och Viste 
hembygdsförening. Dessutom visar 
Bengt Johansson gamla Grästorps-
filmer.

Kulturhuset kl 19 Föreläsning ”FAKE 
NEWS - SANNING ELLER SKITSNACK?”
Peter Hallbäck, fd journalist, resonerar 
kring begreppet ”fake news”. Vem  
kan man lita på? Hur ser villkoren ut 
bakom mediekulisserna och hur ser 
spelreglerna ut på sociala medier 
egentligen?

Ungdomsverksamheten 0514  
KULTURTEMA MED SKAPARVERKSTAD

Kulturhuset kl 10-19 Utställning BRUNO ARVIDSSON & FELICIA SUNDBLAD 
Morfar och dotterdotter visar målningar i olja och akryl, teckningar och akvareller.

Kommunens Hus, samlingssalen kl 10.30 Filmvisning GAMLA GRÄSTORPSFILMER
Bengt Johansson visar gamla Grästorpsfilmer.

Kommunens Hus kl 11.30 Vernissage AKVARELLCIRKEL
Träffa konstnärerna från Vistegården och kursledaren Bengt Johansson.  
Vernissagen kommer att vara i Vistegårdens allmänna utrymmen.  
Vi bjuder på snacks och bubbel. Utställningen pågår under hela Kulturveckan.

Kommunens Hus, samlingssalen kl 15  DUR- OCH DRAGSPELSKLUBBEN
Välkända sånger och melodier med Grästorps dragspelare.

Kulturhuset kl 18 Föreläsning MATMÖTEN I SKARABORG
”Älskade barnbarn - en inspirationsföreläsning om mat och mys mellan  
generationer”. Om nya godsaker med ett större näringsinnehåll som ger våra små 
det de verkligen behöver. Med Lisa Flink och Camilla Oldberg, Creo Hälsa.  
Arr: Matmöten Skaraborg.

Kulturhuset kl 19 Musik ELONA PLANMAN
Viskonstnären Elona Planman är en artist av kaliber som  
kombinerar gedigen musikalitet och poesi med en orädd  
personlighet och karisma. Sedan 2015 har hon spelat sig  
igenom Skandinavien, Europa och USA på #evighetsturnén.

ÖVRIGT I VECKAN
Kulturcaféet SPECIALERBJUDANDE
Matvåffla m. gräddfil, löjrom, lök & 
räkor. Räkmacka med tillbehör.  
För övrigt enklare maträtter och 
hemmagjord fika.

Kulturhuset KULTURPROMENAD
Start och slut vid Kulturhuset. Talong 
hämtas på biblioteket. Priser från 
Grästorps Handel.

Konserthuset BIO
Ons 8/5 kl 19.30: Hellboy
Fre 10/5 kl 21.00: Detective Pikachu 
Lör 11/5 kl 17.00: UglyDolls (sv. tal)

Ridklubben SKAPA IN I HÄSTVÄG!
Mån-Fre efter skolan t.o.m kl 18 
Barn och ungdomar får skapa fritt, 
gärna med anknytning till hästar - 
måla, göra en musikvideo eller film, 
forska om ”hästfolk” eller bygga något.
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LÖRDAG

TORSDAG

FREDAG

Kulturhuset kl 10-19 Utställning MUSIKSKOLAN 50 ÅR
”Från musikskolan och hela vägen till Mello”

Kulturhuset kl 12 Lunchtrubadur AINA FALKÅS
Aina, som är från Nossebro, bjuder på egna sånger till gitarr.

Kulturhuset kl 16-19 STICKCAFÉ 
Nilssons stickcafé flyttar in i Kulturhuset. Välkommen att skapa!

Hunneberg kl 18-21 GEOLOGISK VANDRING med inslag av myter och sägner 
Delta i en upplevelse utöver det vanliga med vackra klevar, sjöar och sköna 
vyer späckat med intressant fakta. En god fika med smak av Hunneberg och 
platåbergsbygden serveras. Start och slut vid Gyllene spiken, Hunneberg.  
Ca 3 - 4 km vandring. Max 30 pers, först till kvarn. 200 kr/pers. via swish till  
0703-233 466, ange Geovandring. Frågor och info: info@aventyrochtrail.se el. 
0703-233 466. Med Anna Bergengren (Platåbergens Geopark), Charlotta Bang 
(Halle- och Hunnebergs utveckling) och Fredrik Svensson (Äventyr & Trail).

Konferencier: Albin Blomster

Kulturhuset kl 11-15 Utställning 
MUSIKSKOLAN 50 ÅR
”Från musikskolan och hela vägen  
till Mello”
idklubben kl 11  
Ridklubben kl 11
BARNSPARDAG och utdelning av 
ÅSE- & VISTEFONDEN
Dessutom vernissage under förmid- 
dagen av alstren som skapats på  
Ridklubben under veckan.

Torgscenen:

kl 12 Barnföreställning 
DEN STORA SKRÄPSHOWEN med 
VATTENMANNEN OCH SPEED!
En föreställning om det viktigaste 
vi har - vatten och miljö. I Den stora 
skräpshowen får barnen vara med 
och sjunga, dansa och diskutera!

kl 12.45 Intervju ALBIN BLOMSTER 
- ÅRETS UNGDOMSHJÄLTE 2018
Albins arbete för sina medmänniskor 
har uppmärksammats i hela Sverige. 
På Svenska Hjältar-galan på Cirkus 
prisades Albin som Årets ungdoms-
hjälte 2018.

kl 13 MODEVISNING med  
Grästorps handel

kl 14 CHRIS KLÄFFORD  
och KULTURSKOLAN
Härligt gung utlovas då  
Idol-vinnaren 2017 och  
ett 12-mannaband med  
lärare och elever från Kulturskolan 
intar torgscenen!

Hunneberg, Bergagården kl 18 - 20.30  
BERGETS VILDA VÄSEN
En magisk vandring med  
musik och teater i naturen.  
Biljetter: Grästorps bibliotek,  
Bergagården och Visit Trollhättan/ 
Vänersborg.100 kr/vuxen, 50 kr/barn 
över tre år. Endast förköp!
Arr: Flo-Sals bygdegårdsförening och
Flo ungdomsteater.

Kulturhuset kl 10-19 Utställning MUSIKSKOLAN 50 ÅR
”Från musikskolan och hela vägen till Mello”

Kulturhuset kl 12 Lunchtrubadur GUNNAR TÖRNGREN
Gunnar sjunger framför allt egna sånger – ofta med en humoristisk knorr.  
Han har även skrivit sånger som är baserade på böcker, t.e.x Evert Taubes  
skrifter och Stig Dagermans dagsverser. 
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Kulturhuset kl 17 Afterwork KULTURYOGA
Avsluta arbetsveckan med avslappnande yoga, levande musik och poesi! 
Christine Karlsson leder mjuk yinyoga som alla kan vara med på, och cellisten 
Anette Stillner ackompanjerar. Kom som du är - mjuka kläder, en yogamatta 
och en filt är det enda som behövs.

Kulturhuset kl 19 Musik ANDERS RANE & SANDRA ZACKRISSON med gäster
Anders Rane (They Owe Us) och Sandra Zackrisson (Gaia Salamandra) framför 
egen och välkänd musik från sina nuvarande projekt och berättar om sina musik- 
resor i världen. Med sig har de två gäster, Sam & Luci - singer-songwriters  
hemmahörande i Florida som berikar programmet med sin enorma musikalitet  
och sina vackra sånger med spirituellt budskap.
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