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1. Pingpong i lag

I maj spelas LIEBHERR World Team Table Tennis Championships i Halmstad Arena. Utan
tvekan kommer tävlingen att bli det största idrottsarrangemanget någonsin i Halmstads historia. 72 damlag och 72 herrlag, från jordens alla hörn, kommer att vara representerade under
mästerskapet som kommer följas av hundratals miljoner tittare hemma i TV-sofforna. Se de
bästa spelarna kämpa över bordsskivan.n
LIEBHERR World Team Table Tennis Championships, 29 april –6 maj, Halmstad Arena,
www.pingpongpower.se

2. Gunillas Alfons
Gunilla Bergström är en av Sveriges främsta bilderboksskapare genom tiderna. ”En dag ska
jag banne mej rita själen!” Denna djärva tanke var början till ett 40–tal barnböcker med oförglömliga karaktärer som hon hittills har skrivit och illustrerat. Det är dock Alfons Åberg som
utan jämförelse har blivit den mest kända av hennes figurer. Med vårens utställning går vi tillbaka till ursprunget bakom böckerna genom att visa förlagorna med avtryck av konstnärens
unika handarbete. Utställningen handlar både om form och innehåll i hennes skapande. Med
en säregen färgpalett, exakt linjeföring och skicklig komposition formar hon trovärdiga miljöer, där hennes gestalter befinner sig mitt i en vardag som vi lätt känner igen. Frågorna som
ställs är existentiella och gäller alla åldrar. Utanförskap. Rädslor. Utsatthet. Kamratskapets
olika sidor. Familjelivets oväntade komplikationer. Lyckans universella principer. Det inre och
det yttre. Det stora i det lilla. Det är grunderna i Gunilla Bergströms bilder. Böckerna om Alfons Åberg har översatts till ett trettiotal språk och utgör merparten av hennes produktion.n
En dag ska jag banne mej rita själen!, t o m 15 april, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn,
www.akvarellmuseet.org
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3. Foxtrot på parketten

För andra året i rad gästar Edmonds Big Band Alingsåsparken. Bandet kommer den här gången med
17 musiker och 2 vokalister. De spelar en skön blandning av nytt och gammalt som Glenn Miller, Duke
Ellington, Count Basie, Neil Hefti och Frank Sinatra men också lite modernare tongångar som Beatles,
Blood, Sweat and Tears och Van Morrison. Det blir en storbandskonsert med dans för hugade.n
Storbandskonsert med dans, 26 maj, Alingsås, www.edmondsbigband.se

4. Tunggung med svänggäng
Inte bara gamla rävar diggar numera utan en helt ny generation bluesälskare har vuxit fram de senaste åren; de som tröttnat på maskinmusik utan sväng och själ. Tidaholms bluesfestival är en av de mest
ansedda och årets lineup är imponerande med bl a Mr Bo & The Voodooers, gästartist Lollo Gardtman,
och Freddie Nyström Band. Allt går av stapeln på VulcanÖn och på Gamla torget är det under lördagen
en blueschallenge som man inte får missa.n
Tidaholms bluesfestival, 18–19 maj, www.dustyroadblues.se

5. Godsaker från gårdarna
Under första helgen i maj dukas det upp mathantverk i VästgötaLandet. Upptäck nya smaker och
minns de från förr. Träffa de som gör alltihopa, besök deras gårdsbutiker och ta del av deras känsla för
matkonsten. Gör dig redo för en resa med många inspirerande och smakfulla upplevelser.n
Mathantverkssafari i VästgötaLandet, 5–6 maj, www.mathantverkssafari.se
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Naturupplevelser
i Västsverige

Välkommen till natursidan. Västsverige är fyllt av fantastiska platser att
upptäcka. Här får du förslag på trevliga utflykter att göra tillsammans
med vänner och familj.

ÄVENTYR & FÅGELDANS
Piratteater och rövarrock, dansande tranor och prova-på-aktiviteter i form
av bl a slackline, skytte och downhill är bara några av de äventyr som finns
för stora och små i april och maj.
FÖR ALLA PIRATER
MED BARNASINNET
I BEHÅLL
I nöjesparken Daftöland är varje dag ett äventyr och det finns
något för hela familjen. Kasta
er ut över böljan i en hisnande katapult, forsa fram på timmerstockar i en fartfylld färd
och utmana dina vänner på den
kluriga hinderbanan. Här löper
pirattemat som en röd tråd.
Det bjuds på både piratteater
och rövarrock. Dessutom finns
det radiostyrda båtar, möjlighet
att forsa fram på timmerstockarna i Silverforsen eller känna
hur det kittlar i magen i den
stora Skeppsgungan. Eller varför inte prova den läskiga spökkällaren eller något av spelen i
spelhålan? För de mindre barnen finns Kuling, Utkikstornet
och Småbilarna. Nöjesparken
öppnar för säsongen i början
av maj.
Daftöland, öppnar för
säsongen 10/5, Strömstad,
www.daftoland.se
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FESTIVAL FÖR TRANOR
På östra sidan av Hornborgasjön ligger ett naturum. Här
bjuds det på ett fylligt program
under Tranfestivalen med föreläsningar, dockteater och workshop.
I nio dagar fylls två tält vid
Trandansen med aktiviteter.
Det blir Tranans helg med utställare och försäljning där temat är natur och fåglar. Veckan
fortsätter sedan med friluftsdag
för skolbarn och avslutas med
en lokal matmarknad.
Tranfestivalen 7–15 april,
Falköping, www.hornborga.com

UPPLEV NATUREN
Hunnebergs Outdoormässa är
en aktivitet- och friluftsmässa som syftar till att belysa de
verksamheter som har naturen
som arena. En rad olika föreningar och företag vad de gör
och sina produkter genom
olika prova-på-aktiviteter och
montrar.
Här är besökaren välkommen att prova MTB, downhill,
hajk, slackline och skytte samt
titta på uppvisning av hundar
som har gymnastik och mycket mera. Det bjuds även på tävlingar och föreläsningar.
Hunnebergs Outdoormässa,
21–22/4, www.algensberg.com

KLIPPORNAS RIKE

GÅRDARNA RUNT SJÖN

Ramsvikslandet är ett naturreservat fyllt av vacker natur,
vidsträckta klippor och fantastisk utsikt över västerhavet.
Klipporna är finslipade av inlandsisen som skapat flera
jättegrytor, rundhällar och isräfflor i klipporna. Ramsvikslandet ger havets lugn med lite extra saltstänk i håret.

Runt Åsundens långsmala sjö, kransad av höga
granskogsklädda och allvarstyngda kullar i väster och
av väna, öppna och lövrika bygder i söder och öster,
ligger gårdarna, somliga med anor från tiden då två
härader var gränsbygd mellan Danmark och Sverige.
Kultur i en fantastisk natur.

Foto: Roger Borgelid/Westweden.com

Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com

www.vastsverige.com/sotenas

www.vastsverige.com/ulricehamn

GETTERÖNS FÅGLAR

HÖKAFÄLTET

Naturum är en port till
naturen som berättar om
de djur, växter, geologi och
kulturhistoria som format
området. Det besöks
av många människor
och tusentals fåglar som
tycker att Getterön är
ett underbart ställe. Låna
utrustning och fågelskåda
efter säsongens tappra och
tjusiga flygare.

Norr om Mellbystrand erbjuder naturreservatet
härliga vandringar genom tallskog och på sanddyner.
Växt- och djurlivet är rikt och präglat av all sand
med gräs i klitterna och träd ute på hedarna. Här
finns stigar för alla som vill uppleva kustens omväxlande natur när vårsolen värmer.

www.getteron.com

www.visitlaholm.se

Foto: Pixabay
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Kulturupplevelser
i Västsverige
Välkommen till kultursidan. Här får du förslag på trevliga utflykter
att göra tillsammans med vänner och familj. Alla är förknippade
med historia och kultur i Västsverige.

KIKKI
PÅ VÄG
I vår åker Kikki ut på en omfattande turné och då får hon göra det hon älskar allra mest; möta
sin publik. Tillsammans med sitt band kommer hon att bjuda på musik från hela sin karriär;
mycket country men även en och annan schlagerklassiker.
–Förra året har på många sätt varit ett fantastiskt år för mig och nu vet jag att 2018 kommer
att bli lika bra. Jag känner mig verkligen lyckligt lottad, jag älskar att få spela med mitt duktiga
band och möta publiken. Det är också extra roligt att jag får komma till konserthus och kulturhus, de scenerna är helt enkelt speciella, säger Kikki.n

Gå på utställningar, besök
Glasmuseet och prova på
att blåsa glas eller andra
aktiviteter som her med
glasproduktion att göra.
Bruket i Limmared startade på 1740-talet och
är det äldsta verksamma
i Sverige. På Glasmuseet
visas tillverkningen från
starten, antikt glas och
utrustning från förr.

Upplevelsemuseet har Sveriges största bevarade
samling av backstugor. Här kan du vandra runt mellan stugorna i en ålderdomlig natur. Stig in i stugorna
och i lantbruksmuseet och få veta om hur människor
levde och brukade jorden under sent 1700-tal fram
till mitten av 1900-talet.

Tack till Malvas familj för er medverkan i annonsen.

Förverkligar svårt sjuka barns drömmar.

BUDSKAP OCH BONADER

PIONJÄRERNA

Mellan 1750 och 1850
smyckades många bondehem med målade bonader
och tänkvärda budskap.
Inspiration hämtades från
medeltidens kyrkokonst.
Bonadsmålningarna i Unnaryd är en välbevarad del av
Sveriges nationella kulturarv
och de ger en liten inblick i
hur dåtidens bönder levde
och tänkte.

På Mjellby konstmuseum
finns en stor, permanent
samling av Halmstadgruppen - pionjärer inom
svensk konst på 20- &
30-talet. Museet är också
ett utflyktsmål för hela
familjen med en kreativ
verkstad som alltid är
öppen. Flera gånger per
år visas också tillfälliga
utställningar.

www.ujh.se

DEN DÄR DAGEN DÅ MALVA
NÄSTAN INTE HADE ONT.
Stöd MinStoraDag genom att bli månadsgivare.
Sms:a DRÖM till 72970 för mer information.

www.asleta.se

Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com

Kikki Danielsson, 19/4 Halmstad, 28/4 Vara, www.unitedstage.se
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ÅSLE TÅ

www.glasetshuslimmared.se

Kikki Danielsson, en ikon i svenskt musikliv, är högaktuell med kritikerrosade albumet ”Portrait Of A Painted Lady” efter sin medverkan i
TV4:s älskade ”Så mycket bättre” och Melodifestivalen.
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GLASETS HUS

www.halmstad.se/upplevagora/konstochmuseer/mjellbykonstmuseum

Foto: Pixabay

Foto: Mjellby konstmuseum
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THOMAS PETERSSON OCH ANNIKA ANDERSSON Foto: Anna Reljanovic

PÅ EGET VIS
Med en stor röst, karisma, humor och ett särpräglat uttryck hör han till våra absolut främsta
artister. I ”Så Mycket Bättre” 2013 visade hans tolkningar av de andra artisternas låtar upp en
bredd i hans uttryck och förmågan att omvandla vad som helst genom ett unikt artistiskt filter.
Ebbot Lundberg & The Indigo Children 13/4 Göteborg, 21/4 Vänersborg, www.unitedstage.se

MINNS DU MIG?
Vad händer när barnen är utflugna, lägenheten
är färdigrenoverad och bilen faktiskt går riktigt,
riktigt bra? När livet plötsligt rullar på så friktionsfritt som man alltid önskat att det skulle
göra - varför börjar då alla funderingar dyka upp?
En komedi som handlar om kärlek som tagits för
givet. Om hur man skall, eller bör, ta vara på och
förädla sitt äktenskap. Annika Andersson och
Thomas Petersson spelar paret, vars vardagsgång

hamnat i trivsam, problemfri, men också helt passionslös lunk.
Robin Stegmar och Joanna Eriksson bidrar till
skratten i komedin som inte blundar för hur viktigt det är att öppna ögonen och se den som sitter
precis bredvid.n
Minns du mig?, 13 april Skövde, 14 april Vara,
www.showtic.se

KONSTRUNDOR

EBBOT LUDBERG Foto: Peter Nilsson

Nu kommer våren och i samband med konstrundor och utställningar
blir det säkert tillfälle att sitta och njuta av vårväder och en god
fika. Mycket nöje.
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KONSTRUNDA I FALKÖPING
Påsken är en stor konsthelg då gallerier och
ateljéer i Falköping och området runt Hornborgasjön håller öppet.
Det är ett brett utbud av olika tekniker och
uttryckssätt. Många utställare har varit med
förut och är etablerade, medan andra ställer ut
för första gången.
På många av utställningsplatserna kan du
även fika eller äta i mysig miljö.
Konstrundan Falköping 30/3–2/4
www.falkoping.se

KONSTVANDRING I BOHUSLÄN
För tjugonde året i rad öppnas ateljéer och
verkstäder runt omkring i norra Bohuslän.
Det blir flera olika uttryckssätt, tekniker och
arbetsplatser i varierade bohuslänska
miljöer. Som besökare ges möjlighet att komma in i ateljéerna och få ta del av processen
tillsammans med konstnären. Vi kommer tillsammansatt uppleva fantastiska möten, spännande samtal och titta på högklassig konst.
Årets konstvandring börjar med 20-årsfirande
och vernissage på samlingsutställningen
i Kulturhuset Fregatten i Stenungsund och
Solhems konsthall.n
Konstvandring Bohuslän 30/3–2/4
www.kvirr.se samt www.konstvandringen.se
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