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Baletten Faraos döttrar visas på bion i Götene på sön
dag.

Balett på Götene bion
Biograf Göta Lejon visar baletten Faraos dotter 
som är inspelad på Bolsjoj i Moskva. I baletten dan-
sar en av världens bästa ballerinor – Svetlana Sak-
harova.

Baletten var 1860-talets mest storslagna show 
vars like aldrig setts förut. Baletten blev omått-
ligt populär hos publiken, och återuppsattes i flera 
omgångar. Men den blev senare förbjuden i Sovjet 
av ideologiska skäl och blev nästan bortglömd. Det 
bortglömda mästerverket har framgångsrikt fått 
nytt liv och återupptagits på senare år.

Tack vare digitaliseringen kan publiken i Götene 
njuta av balett i världsklass på sin hemmabiograf. 
Visningen är ett samarrangemang mellan kulturen 
Götene kommun, Göta Lejon och Studiefrämjandet.

Vid senaste mötet med Kinnekulle PRO var det även en 
tävling i frågesport där gästerna från PRO Norrmalm 
segrade.

Frågesport med PRO
Kinnekulle PRO-förening har haft höstmöte i Fors-
hems församlingshem med tävling i frågesport.

Bernt Jansson hälsade välkommen och han vände 
sig även till PRO Norrmalm som var föreningen 
motståndare i tävlingen PRO-vetarna. 

Efter många kluriga frågor vann gästerna med en 
poäng och går därmed vidare.

Från mötesförhandlingarna kan nämnas att 
beslut tog om förslag till budget- och verksamhets-
plan. Medlemsavgiften blir oförändrad.

Ulla Odh rapporterade från höstmötet i Källby.
Det redogjordes för en inbjudan till en bouleresa 

till Andalusien i februari.
Föreningens luciamöte hålls i Forshem 17 decem-

ber.

Vandrare hos Löfwing
Vandrarklubben Lundsbrunn har haft sin årliga med
lemskväll. 90 medlemmar träffades vid Löfwings ateljé 
och konstkafé för att äta och att ha trevligt tillsam
mans. 

Kvällen inleddes med att sällskapet samlades i stora 
utställningshallen. Där berättade Göran Löfwing och 
visade bilder om sitt spännande liv som konstnär. Han 
talade även om det fantastiska ljuset i norden. 

Under kvällen fick medlemmarna även information 
om kommande aktiviteter. Träffen avslutades med en 
rundvandring bland alla vackra konstvärk. Vandrar
året avslutas med tomtemarschen den 14 december  
i Lundsbrunn.

Konstverket om Sankta 
Helena invigt i kyrkan
Söndagskvällens hög-
tidliga invigning av det 
stilfulla konstverket om 
helgonet Sankta Helena  
bjöd på en stark upp-
levelse där ensemblen 
Qiyans krets framförde 
medeltida toner.

Den färgstarka skapelsen 
benämnd triptyk, som bety-
der tre bilder som harmoni-
serar med varandra, är det 
första som möter besökaren 
när denne träder in i Göte-
ne kyrka.

Den broderade utsmyckning-
en är skapad av drygt tio 
kvinnor med de båda pro-
fessionella brodörerna Piam 
Bates och Kristina Blixt, 
som varit projektledare.

– Vi behöver förebilder i 
våra liv och bland dessa är 
bland andra Sankta Helena, 
framhöll församlingspräs-
ten Håkan Brattgård, vid 
själva invigningen.

Det kan sägas att det var 
två konstnärliga uttryck som 
möttes där det ena var bro-
derierna som gav inblick i 
Helenas liv, och det andra 
ensemblens val av stäm-
ningsfull musik. Allt väl 
harmoniserande med det 
vackra kyrkorummet i den 
medeltida kyrkan.

– Vi har känt oss starkt 
 inspirerade sedan vi kom 
hit, betonade Josefine Lif-
tig, en av de tre musikerna.

Konserten över temat I Hel-
enas fotspår, var en mer 
än l yckad urpremiär för 
 ensemblen, som är väl eta-
blerade musiker sedan 
många år.

Konserten ledsagades 
med korta berättande  inslag 
om Helgonet liv som väl 
passade in i de olika musik-
numren.

Bland de nio numren ska 
först nämnas den inledande 
folkvisan Elin liten kvarnpi-
ga, där Josefine Liftig spela-

de på dubbelpipig flöjt följt 
av hennes sång till Veroni-
ka Haltens lågmälda komp 
på harpan.

Ett annat nummer var de 
 romantiska tonerna i Kom, 
du ljuva hjärtevän, där He-
lenas dotter uppvaktades 

av stormannen som lovade 
guld, kärlek och gröna sko-
gar.

Den följdes av den dan-
santa Quinte estampie roy-
ale, som symboliserade gäs-
tabudet i dagar tre när de 
gifte sig.

Bland övriga nummer ska 
sedan nämnas den ara-
biska kärlekssången från 
1100- talet Ja leilo. Marian-
ne Holmboe här iklädd en 
oriantalisk dräkt som dan-
sade och spelade på finger-
cymbaler, uppbackad av de 
två övriga.

Till sist ska nämnas den 
jublande hebreiska folk-
sången Uva´ha ovdim, med 
sång av Josefine och Mari-
anne, till komp av Veroni-
kas harpa. Med symboliken 
att Helena knäböjde inför 
Herren på det heliga berget 
i  Jerusalem. Hon instämde 
där i sången där hon endast 
förstod ett enda ord, biyrus-
halayim, (Jerusalem).

Kvällen avslutades med 
mingel och en stunds trevlig 
gemenskap där både konst-
verken och musiken disku-
terades med de olika aktör-
erna.
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Ensemblen Qivans krets med Veronika Halten, sång och harpa, Josefine Liftig, sång, flöjter och slagverk, samt Marianne 
Holmboe, sång och bland annat slagverk, framförde de skönaste toner som tänkas kan.

De båda professionella brodörerna Kristina Blixt och Piam 
Bates var projektledare i gruppen.

Församlingsprästen Håkan Brattgård invigde det vackra 
konstverket som broderats av drygt tio kvinnor.

” Vi behöver 
förebilder  

i våra liv och 
bland dessa är 
bland andra 
Sankta Helena.

Håkan Brattgård


