
 
 

 
 

 
 

 

Anmälan till  
Studieförbundet Vuxenskolan  

i Västra Götaland senast 1:a mars  
på tfn: 0522 - 65 33 33  

eller e-post: vgregion@sv.se.  

Samling med kaffe kl. 9.00! 

Pris 200 kr. 
Vi tar kort. 

Varmt välkomna! 

          Välkommen till Välkommen till   

        Utbudsdag  

Monica Z, Monica Z,   
Gustaf  Fröding, Gustaf  Fröding,   
Ingmar Bergman, Ingmar Bergman,   
Selma Lagerlöf, Selma Lagerlöf,   
Cecilia ToruddCecilia Torudd  
& Dick Harrison& Dick Harrison  
  

14 mars kl 9.00 14 mars kl 9.00 --  15.3015.30  
Folkets Hus, VänersborgFolkets Hus, Vänersborg  

  

 
Program 
09.00 - 10.00    
Drop in – kaffe 
 
10.00 – 10.10   
Välkommen 
 
10.10 – 10.30   
Monica Z  
 
10.40 – 11.00   
Du väljer 
 
11.20 – 11.40   
Du väljer 
 
 
11.45 - 13.15    
Lunch 
 
 
13.30 – 13.50   
Ingmar Bergman 
 
14.00 – 14.20   
Du väljer 
 
14.30 – 15.30   
Dick Harrison 

 

Musikcentrum Väst  
förmedlar unik livemusik.  
Finns på plats och  
berättar om sin verksamhet.  
 



 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

Festsalen 

10.40 – 11.00  Förlåt 
Lukas Stark & KG Malm 
Turnékonsert med kända och okända, 
orimligt vackra och grovhugget fula, 
långa, korta, kärlekstörstande, raljant 
framförda visor. Skrönor, visor och 
rent struntprat 
 
11.20 – 11.40 På vandring genom livet 
Eva & Roy. Musiker från Kinnekulle, spelar och sjunger 
egna och andras sånger om det var-
dagsnära, sköna, roliga och kanske 
sorgliga. Gitarrer, banjo, ukulele, bou-
zouki och saxofon finns med på resan  
 
14.00 – 14.20 MÅR 
Marjo, Åsa och Rolf underhåller med 
en 40 - 50 - 60 tals kavalkad! 

 

Teatern – gemensamt 

10.10 – 10.30 Monica Z 
Sofia Geidvik, sångerska från Uddevalla. 
Framför jazz, pop och blues i Monica 
Zetterlunds anda. Sofia är rösten som 
vaggar prinsessan Estelle till sömns. 
 
13.30 – 13.50  Ingmar Bergman  
En bearbetad nytolkning av Höstsonat-
en. En mor och en dotter 
som inte vågat ses på sju år. 
Kärlek och svek. Kanske 
oförmågan att älska sin 
dotter eller sin mor. Den 
fantastiska möjligheten att 
få ta hand om varandra. 
Varifrån kommer musiken? 
Vad kommer ur musiken? 
Höstsonaten är musik.  
I rollerna: Grynet Molvig &Paula Ternström  
 
14.30 – 15.30 Dick Harrison  
Migrationens konsekvenser  
– från dåtid till nutid 
Historieprofessor från Lund. Prisbelönt 
samhällsdebattör och skribent. Harrison 
förekommer ofta i media inte sällan i sam-
band med dagsaktuella debatter. Ger en 
bild av migrationens konsekvenser för 
Sveriges utveckling.  

 

Hörnrummet 

10.40 – 11.00 Om ringens saga 
En musikalisk saga som tar oss med på 
glädjefylld och kraftfull historisk tids-
resa genom nittonhundratalets kris-
drabbade Europa. En föreställning av 
och med Dan Nerenius och Ole Moe 

 
11.20 – 11.40 Berättelser och skrönor  
från Västergötland 
Allt är nästan sant. Inger Wihdja, tidigare etno-
log på Västergötlands museum, berättar om 
vardagsliv, traditioner och folktro. Lokala 
sägner och skrönor från livets olika skeden. 
 
14.00 – 14.20 Att resa är att leva och 
uppleva!  
Margareta Ivarsson. Städexpedition på hög 
höjd. Bruttonationallycka i Bhutan. Positiv 
psykologi. Tre olika rubriker ur Margareta 
Ivarssons repertoar av föreläsningar, bild-
visningar och föredrag.  

 

Teatern  

10.40 – 11.00 Gustaf Fröding 
Skimmer i molnen och glitter i sjön 
En både gripande och rolig föreställning om Gustaf 
Frödings liv och diktkonst. Berättande,  
teater och dikter vävs tillsammans med inslag av musik 
och sång till en helhet. Humorn, medkänslan, inlevelse-
förmågan och det fantastiska språket är känneteck-
nande för Gustaf Fröding.  
Med Brita Andersson och Egil Gry 
 
11.20 – 11.40 Selma Lagerlöf 
Med Susanne Lind & Eva Ahlgren 
Bortbytingen är en spännande och 
djup berättelse om modet att skydda 
den som är utsatt, trots stora svårig-
heter. Godheten får här sin belöning ! 
Pandaresan- En musikalisk berättelse 
om en resa i djurens och rörelsens värld 
 
14.00 – 14.20  Cecilia Torudd 
En föreställning att glädjas åt. Den handlar om tre me-
delålders damer. Då Kajsa, Inko och Desirée, drar ut på 
fjällvandring är det många tankar, känslor och funde-
ringar som kommer upp till ytan. ScenVara  

Musikern 

10.40 – 11.00 Bohusstickning  
– från nödhjälpsarbete till världssuccé 
Viveca Overland berättar historien 
om tröjan och Emma Jacobsson. 
Om kvinnors arbete från i vardagen 
till textil design i yppersta klass. 
 
11.20 – 11.40 Pilgrimer i  
Västra Götaland 
På medeltiden var Lödöse en knut-
punkt för pilgrimsvandringar. Till Skara. Till 
Vadstena, Nidaros och Santiago de Compostela.  
Bo Björklund berättar. 
 
14.00 – 14.20 Sju sorters kakor och annan mat 
Birgitta Rasmusson, tidigare chef för Icas provkök pratar 
mat och trender. Sju sorters kakor, Rutiga kokboken och 
Birgittas Butterkaka är hennes förtjänst. Domare i ”Hela 
Sverige bakar”. 

Välkommen till Utbudsdagen 2015 

Vi hoppas och tror att dagens utbud attraherar. Med 
musik och teater. Föreläsningar och skrönor.  
 
Programmen ges samtidigt från fyra olika scener. 
Skall ni se allt måste ni vara minst fyra från varje lo-
kalhållare/arrangör.  
 
Du bestämmer på plats vad du vill se.  

 

Fotograf: V
iveka O

verland 


