
K U L T U R P R O G R A M

Under Kulturhuset Edens tak verkar
Lilla Edets kommun och Folkets Hus

juni – juli – augusti

Biblioteket finns nu på Instagram 
Vill du ha tips om böcker, digitala tjänster, 
information om våra kommande event eller 
helt enkelt veta mer om vad vi gör på dagarna?  

Följ vårt nystartade Instagramkonto
@lillaedetsbibliotek 

Vid tre tillfällen under sommaren samlas vi för att 
fika, tipsa varandra om böcker, olika sätt att läsa och 
gör andra roliga aktiviteter. Alla är välkomna  oavsett 
 läsvana! Sommarboken riktar sig till barn i åldern 
8–12 år, men det blir också sagoläsning för mindre barn 
och det kommer att dyka upp en tävling för  ungdomar 
på Instagram.

Mer detaljerat program annonseras i kommunens   
evenemangskalender och sociala medier närmre inpå 
varje träff.  

Vi träffas:  
13 juni – Biblioteket, Kulturhuset Eden 
16 juni – Lödöse Bibliotek, Lödöse Museum 
26 juli – Ströms Slottspark, Ström 

 

Medeltidsdagen lördag 11 juni 
Arrangör: Lödöse Museum 
Samarbetspartner: Ljudaborg Kulturförening 
 Plats: i och utanför Lödöse museum, Lödöse 

Mer information hittar du på » lodosemuseum.se

Instagramtävling  
för ungdomar 

Är du i åldern 13–18 år eller känner någon som är det? 
Håll lite extra koll på bibliotekets Instagramkonto  
@lillaedetsbibliotek under vecka 24 och vecka 30  
– då kommer vi att ha utlottning av fina bokpaket med 
böcker att läsa under sommarens ledighet. 

Tipspromenad för barn 7–10 juni
Ålder: 3–12 år
 Plats: Biblioteket, Kulturhuset Eden, under bibliotekets 
bemannade öppettider  

På nationaldagen 6 juni är biblioteket stängt. Istället 
uppmärksammar vi nationaldagen under veckans  övriga 
dagar med en tipspromenad genom biblioteket för alla 
barn 3–12 år där deltagarna har chans att vinna en 
 bokgåva. 

Sommartider v. 26–32 
på biblioteket 
Lilla Edets bibliotek har öppet måndag–fredag  
kl. 10–16, lättöppet kl. 8–10 (öppet, men ej bemannat).

Lödöse bibliotek har meröppet (öppet, men ej bemannat) 
under museets öppettider tisdag–söndag kl. 11–16. 

Lödöse museum 
Sommaren på Lödöse museum bjuder på  Pilgrims- 
vandringar, pilbågsskytte, visningar och annat.  
Och allt är gratis! 

Kika in på www.lodosemuseum.se i slutet av maj för  
att se hela sommarens program! 

Konsert med lärare från Kulturskolan 
Tisdag 7 juni
kl. 14.00 Lindkullen. Lokal: Gemenskapen
kl. 15.30 Pilgården. Lokal: Pilen

Tisdag 14 juni
kl. 11.00 Soläng. Lokal: Träffpunkt Lödöse  

Konserter med Kulturskolan 
Under vecka 27 kommer musicerande ungdomar som 
feriearbetar på Kulturskolan att ha konserter runt om  
i kommunen. 

Håll ögonen öppna för dagar och tider på
» lillaedet.se/evenemang

Nyuppsättning av ”Grälet vid Älven”  
– ett spel av Carlo Goldinis ”La Baruffe Chiozzotte” 
Manus och bearbetning för Lödöse: Martin Rossing 
Regi: Johannes Båld 
Produktion: Ljudaborg Kulturförening, Mathias Hjelm 
 Plats: Ljudaborg, bakom Lödöse museum,  
Museivägen 1, Lödöse.

Biljettköp vid insläppet: 175 kr vuxen. Pensionär och barn 
rabatterade priser. Betalning via Swish, kort eller kontant.

Speldagar: 
 29 maj kl. 15.00 Premiär 
 1 juni kl. 19.00 
 3 juni kl. 19.00 
 4 juni kl. 21.00 
 5 juni kl. 15.00 

 6 juni kl. 15.00 
 8 juni kl. 19.00 
 10 juni kl. 19.00 
 12 juni kl. 15.00

https://www.instagram.com/lillaedetsbibliotek/
https://www.lodosemuseum.se
https://www.instagram.com/lillaedetsbibliotek/
https://lillaedet.se/evenemang


Måndag 6 juni är det åter dags att fira national
dagen i Ströms slottspark. Under dagen erbjuder 
vi aktiviteter och uppträdanden för alla åldrar! 
Du får ta del av musikuppträdanden, teater
föreställningar, barnaktiviteter, stuntshows 
och mycket mer! På festival området kommer 
du även att hitta ett varierat utbud av mat och 
dryck till försäljning så du  slipper gå hungrig! 
Parkeringar finns vid Strömsskolan och  
Strömsvallen.

Program 
10.45 Samling barnkortege,  
 Ströms slotts parkering.
11.00 Barnkortege  
11.20 Blåsmusik med Blåskompaniet  
11:30 Dragning av pris, barnkortege    
11.40 Välkomsttal av Julia Färjhage 
 och nationalsång  
12.00 Stora Sångkalaset  
12.15 E.E Trialshow  
12.50 Spelmanslaget Slussdraget 
13.00 Clownen Daniel  
13.15 Trumuppträdande  
 Zion Ivarsson + gäst  
13.30 Musikuppträdande, 
 Kulturskolans elever 
14.00 Kung Kaktus  
14.45 E.E Trialshow 

Barnkortege 
Självklart ska här firas med en barnkortege för alla barn! 
Vuxna är också välkomna att gå med. Det blir musik, 
hurrarop och flaggor! Barn till och med 12 år som deltar 
i kortegen blir bjudna på glass vid ankomst till Ströms 
slottspark, samt är med i utlottningen av ett fint pris om 
du var med från starten av kortegen vid Ströms slotts 
parkering. 

Ta gärna med en egentillverkad flagga 
eller få en av oss där kortegen startar. 
Samling 10.45 vid Ströms slotts parkering 
Kortegen avgår kl. 11:00 och ankommer 
Ströms slottspark cirka 11:20.  
Under promenaden blir det musik med Blåskompaniet  
från Lilla Edet och Tjörns kulturskolor.  
Kl. 11:30 Dragning av barnkortegepris på Stora scenen.

Ta del av nyheter, tillkomna aktiviteter och eventuella 
 ändringar i programmet på »lillaedet.se/evenemang 

eller följ oss på  »fb.se/kulturlillaedet

Allsång i slottsparken! 

Nu drar vi igång med allsång i Ströms slottspark! 
Vi spelar allt från visor till populärmusik tillsam
mans med våra inbjudna gästartister och alla får 
chansen att sjunga med!  
 
Ta med stol eller sittunderlag. Vid dåligt väder kan 
arrangemanget komma att flyttas till Kulturhuset Eden.   
 

Besök Lilla Edets Facebooksida för mer information,  
@kulturlillaedet 
 
Allsångsledare: Christer Lärk 
Ackompanjeras av bland andra Jonas Eriksson på 
piano/keyboard 
Datum & tid: 15 juni, 29 juni, 17 augusti och 31 augusti.  
Samma tid alla tillfällen: kl. 19.00–20.30. 
 Plats: Ströms slottspark, Lilla Scenen bredvid caféet. 

Barnallsång i Ströms slottspark 
Tisdag 7 juni kl. 10.00 
Välkommen alla barn i förskoleåldern att  
sjunga tillsammans med Kulturskolans  
musiklärare. Ta gärna med något att  
sitta på och en fikakorg!  

Vid regn flyttas arrangemanget till stora salongen  
i Kulturhuset Eden. 
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Nationaldagsfirande i Ströms slottspark! 
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E.E Trial Show  
Eliasson Event erbjuder en spekta kulär Trial-
show  utöver det vanliga! Besökarna får ta del av 
MC-körning på väldigt hög nivå och får se saker 
som trotsar fysikens lagar – Eliassons Event tar 
besökarna till höga höjder! Med tio års elitsatsning 
inom Trial har Eliasson Event en komplett show. 
Detta är något som passar alla och kommer vara 
en snackis under lång tid! 

Det Stora Sångkalaset  
Det Stora Sångkalaset ger en härlig familjeföre-
ställning där Redige Ragnar, Rut Kerstin och  
Blommige Bengt bjuder på skratt och sång! 
 

Kung Kaktus 
Trollhättebandet Kung Kaktus är ett coverband som 
framför allt är uppmärksammade för sina tolkningar av 
Cornelis Vreeswijk. Bandet har funnits i över 20 års tid. 

De har hunnit med både radio och  skivinspelningar,  
men framför allt ett stort antal konserter runt om  
i Sverige. Cornelisdagen på Mosebacke, Fallens dagar  
i  Trollhättan samt bejublade föreställningar med sonen 
Jack Vreeswijk är några av dem.  
 
Anders Jacobsson – Sång & akustisk gitarr 
Thomas Hultbrand – Akustisk gitarr 
Jimmy Högfeldt – Klaviatur & sång 
Mikael Tuved –  Bas 
Bjarne Brolin – Trummor & percussion

Daniel Andersson  
– Clown  
Under dagen kommer 
Daniel Andersson till 
Ströms slottspark och 
bjuder på en fantastisk 
cirkusshow! Det bjuds 
på trolleri, jonglering och 
massa annat kul! Daniel 
kommer dessutom att 
mingla med besökarna 
under evenemanget och 
skapa figurballonger som 
får dig att tappa hakan! 

http://fb.se/kulturlillaedet

