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Musik på Slott & Herresäten för barn och
unga
Nu utvecklas konsertserien Musik på Slott & Herresäten med familjekonserter
genom ett utvecklingsbidrag från Västra Götalands region.
Bidraget skapar möjlighet för Lidköping och Götene kommuner att
komplettera konsertsamarbetet med ett kvalitativt scenkonstutbud för barn
och unga i historiskt intressanta platser. Scenkonst i det lilla formatet upplevelser i det stora.

Genom att utgå från ett befintligt samarbete finns redan ett väl etablerat
nätverk och en inarbetad publik målgrupp. Alla konsertplatserna har sin egen
historia och programmen är noga utvalda för att passa miljön.
Projektet är tänkt att skapa möten mellan de professionella
scenkonstaktörerna och barnen vilket vi hoppas kan bidrar till morgondagens
kulturutövare och/eller publik.
Barn och unga får möta och ta del av kvalitativ scenkonst som framförs i
historiska miljöer och som stimulerar den egna fantasin, kreativiteten och
nyfikenheten kring vår miljö och bevarandet av vår historia.
Fler av arrangemangen planeras på platser som normalt inte är tillgängliga
för allmänheten vilket öppnar upp för en helt ny publik som inte lika ofta och
enkelt kan få del av denna form av scenkonstupplevelse.
Musikerna/skådespelarna bjuder ofta in och integrerar barnen i
föreställningen så de känner sig delaktiga vilket också bidrar till upplevelsen.
Hösten bjuder inledningsvis på fyra spännandekonserter/föreställningar för
hela familjen.

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun
Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ligger vid kusten till
Sveriges största insjö Vänern. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott
och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det
vanliga. Här, mitt emellan skärgård och landsbygd, lever alla nära vardagen
och nära varandra. Samtidigt finns det gott om rum för människor och företag
att växa. Livskvalitet och framåtanda mixas med ett hållbart tänkande, en
välmående kommun och bästa tänkbara medborgarservice.
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