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Nytt år! Nya möjligheter! Fyllda av energi och lust har vi laddat upp 
med massor av kultur och nöjen. Som alltid är vår ambition att vara 
ett hus för alla enligt mottot: Dalheimers hus – huset utan trösklar
Vårens program är en blandning av välbekant och nytt. Vissa traditioner 
ruckar vi inte på, men det finns plats för nytt och oprövat. Nyheter kan 
dyka upp. Missa inte att få all information om allt som händer i huset. Gilla 
oss på Facebook, hämta information i receptionen, ha koll på vår webbplats 
och titta upp på vår ljusskylt när du passerar huset.

Om du vill visa världen din konst, så bokar  
du plats på vår gallerivägg Fritz.

Alla arrangemang sker i samarbete med  
Folkuniversitetet i Göteborg.



FEBRUARI

26 januari Sopplunch – Vitsar i parti och minut
Vitsarnas konung Leif Randers är tillbaka och roar oss på sitt unika 
sätt. Musikern Ole Moe sätter ytterligare färg på det hela med visor 
från Göteborg. Restaurang Fritz fixar smaskig soppa.

Soppan börjar serveras 
kl. 11.45.
Vitsandet och musiken 
börjar kl. 12. 
Entré: 100 kronor.

3 februari Kafé Dalheimer – Deckarquiz
Dags för vårt första deckarquiz. Frågorna om ond bråd död kan 
vara från böcker, film och tv. Visa Majorna vem som är kvällens  
Hercule Poirot!

Kaféet öppnar kl. 18.
Quizen börjar kl. 18.30.
Fri entré.

10 februari Kafé Dalheimer presenterar Bror Gunnar Jansson
Med gitarr och trumset turnerar enmansbandet Bror Gunnar Jansson 
ständigt runt i Europa och släpper lös en garageaktig blandning av 
blues, country och amerikansk folk. Nu stannar han till på Dalheimers 
hus! Missa inte detta!

Kaféet öppnar kl. 18.
Musiken börjar kl. 18.30.
Entré: 100 kronor.  

11 februari Sopplunch – Skräp, skrap och skrönor – Ett tragikomiskt collage
En handfull berättelser, spegelskärvor och blomster i en lätt och 
lekfull kabaré. GöteborgsAktörenas Studio bjuder på en drastisk och 
humorfylld föreställning. Restaurang Fritz serverar utsökt soppa.

Soppan börjar serveras  
kl. 11.45.
Föreställningen börjar kl. 12.
Entré: 100 kronor.

20 februari Familjedag – Cirkusskola
Välkomna alla barnsligt nyfikna i alla åldrar till två familjedagar. Idag 
är det cirkusskola med Richard Ljungman och Malte Knapp. Pröva 
på jonglering, balansträning, lindans och mycket annat. Gör gärna 
en föranmälan. 

Varje pass är på 2 tim-
mar och du kan välja att 
komma kl. 10 eller kl. 13.
Fri entré.

21 februari Familjedag – Aquadisco
Dags igen för barn mellan 7–11 år att skoja till i simhallen. Amanda 
och Julia från Friskvården ser till att det kommer svänga ordentligt. 
Max antal är 30 per pass. Föranmälan krävs.

Varje pass är 1,5 timme. 
Välj att komma kl. 10 
eller kl. 12.  
Fri entré.

24 februari Kafé Dalheimer – Bilder från två resor
Gittan Kollberg har rest runt i Thailand medan Thomas Kollberg 
styrde kosan till Sri Lanka. Två turister berättar och visar bilder om 
sina upplevelser.

Kaféet öppnar kl. 18.
Bildvisningen börjar  
kl. 18.30.
Fri entré.

26 februari Klubb Dalheimer goes skoldans
En i bästa mening nostalgisk kväll, där vi kan dansa loss till musik 
som vi trodde att vi glömt. En cocktail av tradjazz, rock och pop  
– allt framfört med värme och kärlek av musiker som var med när 
det begav sig.

Bar och Buffé öppnar  
kl. 19.30.
Dansen sparkar igång 
kl. 20.30.
Entré inklusive buffé: 
200 kronor. Eftersläpp 
efter 20.30: 100 kronor.

MARS

2 mars Kafé Dalheimer presenterar programmet Musik utan slips
En föreställning där herrarna Patric Greider & State Lycke öser 
pärlor ur Cornelis Vreeswijks låtskatt och varvar dessa med egna 
tonsättningar av Dan Andersson och Gustaf Fröding. Detta kryddas 
med ibland allvarsamma och ibland humoristiska betraktelser och 
reflektioner om livet, konsten och kärleken. Programmet sker i sam-
arbete med SRF Göteborg (Synskadades riksförbund).

Kaféet öppnar kl. 18.
Musiken börjar kl. 18.30.
Entré: 100 kronor.



4 mars Dans- och discokväll
Dags igen för Eldorado, Lots för barn och vuxen med funktionsned-
sättning och Dalheimers hus att tillsammans bjuda in till en dans 
och glädjekväll. Denna gång satsar vi på att skapa vårt eget Sum-
merburst. Kvällens DJ ser till att det svänger något alldeles väldigt. 
Under kvällen kan du köpa snacks och dryck.

Vi öppnar kl. 18.
Musiken startar kl. 18.30.
Entré: 85 kronor.

6 mars Söndagsföredrag: Det var en gång en trädgård  
– minnen från ett odlarliv
Karin Berglund, författare, fotograf och trädgårdspersonlighet, be-
rättar om sitt liv i trädgården. Om människor hon mött, böcker som 
inspirerat, trädgårdar som gjort intryck, om dofterna och färgerna, 
älsklingsbilderna i konsthistorien och om trädgården och odlingen 
som grunden och förutsättningen för hopp och liv.

Föredraget börjar kl. 15.
Entré: 100 kronor.

10 mars Sopplunch – Grattis Evert Taube!
Lika säkert som att vintern följs av vår är att vi hyllar Evert Taube på 
hans födelsedag, dock lite i förväg – Evert föddes 12 mars. Musikerna 
Christer Ågren och K-G Malm, framför både välkända och lite mer okän-
da låtar av den store skalden. Restaurang Fritz ser att magen får sitt.

Soppen börjar serveras 
kl. 11.45.
Musiken börjar kl. 12.
Entré: 100 kronor.

23 mars Konst- och Göteborgsquiz
Radarparet Shelton och Kollberg är tillbaka med ett nytt quiz. John 
testar era kunskaper om all världens konst. Thomas håller sig på 
hemmaplan och korar kvällens Göteborgs-expert.

Kaféet öppnar kl. 18.
Frågandet börjar kl. 18.30.
Fri entré.

APRIL

6 april Kafé Dalheimer visar filmen Taikon
I samband med romernas nationaldag 8 april visar vi filmen Taikon. 
Filmen tecknar ett porträtt av en av våra mest älskade barnboksför-
fattare Katarina Taikon, som också var en karismatisk människorätt-
skämpe. Kvällen inleds med en kort föreläsning om romernas situa-
tion i dagens Sverige.

Kaféet öppnar kl. 18.
Föreläsning och film 
börjar kl. 18.30.
Entré: 75 kronor.

8 april Klubb Dalheimer goes blues, soul och rock ’n’ roll  
Äntligen dags för bandet Uncle Jam. Idel pärlor från 50-60-70–talet. 
Det blir en kväll där det gamla uttrycket ”Walk in – Dance out” verk-
ligen stämmer. Restaurang Fritz fixar som alltid stadens bästa buffé.

Bar och Buffé öppnar  
kl. 19.30.
Musiken startar  
kl. 20.30.
Entré: 200 kronor inkl. 
buffé. Eftersläpp efter 
kl. 20.30 100 kronor.

13 april Sopplunch – En hyllning till svenska jazzsångerskor
Gruppen Swinging Five med främst swingmusik och evergreens på 
repertoaren, gör tillsammans med sångerskan Elisabeth Bergenst-
råhle ett program som handlar om några av våra finaste svenska 
jazzsångerskor – Alice Babs, Sonya Hedenbratt, Monica Zetterlund 
och Barbro Hörberg. Vi får veta mer om deras liv i ord och ton och 
njuta av melodier som förknippas med dessa fantastiska artister. 
Restaurang Fritz serverar mustig soppa. 

Soppan börjar serveras 
kl. 11.45.
Musiken börjar kl. 12.
Entré: 100 kronor.

13 april Kafé Dalheimer – en kväll om Joe Hill
2015 var det 100 år sedan fackföreningsmannen och sångdiktaren av-
rättades för ett mord, som han sannolikt inte begått. I kväll får vi höra 
svenska versioner av hans kampsånger och vi får veta mer om hans 
levnadsöde, hans insatser för amerikansk fackföreningsrörelse – och 
för framtida protestsångare. På scen: Eva Moberg och Christer Ågren.

Kaféet öppnar kl. 18.
Musiken börjar kl. 18.30.
Entré: 100 kronor.



14 april Lunchföreläsning i samband med Vetenskapskapsfestivalen
I samarbete med Folkuniversitetet. 
Mer information kommer!

Soppan börjar serveras  
kl. 11.45.
Föreläsningen börjar kl. 12.
Entré: 50 kronor

27 april Kafé Dalheimer – Vinprovning med Robert Elf
Dags igen för Robert att lära oss mer om vin. Denna gång får vi lära 
oss ännu mer om rött vin. Vilken druva vi ska fördjupa oss i får än 
så länge vara en överraskning. Som alltid serveras en mingeltalltik 
som matchar vinet. Föranmälan krävs. Sista dag för anmälan och 
betalning är 20 april.

Provningen startar  
kl. 18.30.
Pris: 225 kronor.

MAJ

9 maj Sopplunch – Så minns vi Lasse Dahlquist och Kent Andersson
Författaren Anders Wällhed och musikern Bo Andersson bjuder på 
ett lunchprogram där de i ord och musik hyllar två av sina hjältar 
med värme och humor. Restaurang Fritz serverar som alltid en väl-
smakande soppa.

Soppan börjar serveras 
kl. 11.45.
Föreställningen börjar 
kl. 12.  
Entré: 100 kronor.

13 maj Dans- och glädjekväll
Dags igen för Eldorado, Lots för barn och vuxen med funktionsned-
sättning och Dalheimers hus att tillsammans bjuda in till en dans 
och glädjekväll. Denna gång kommer en favorit i repris. Gruppen  
Lille Katt spelar smittsamt dansant musik. Under kvällen kan du 
köpa snacks och dryck.

Vi öppnar kl. 18.
Musiken startar kl. 
18.30.
Entré: 85 kronor.

17 maj Kafé Dalheimer välkomnar Majornas 3dje Rote
Nu är våren här! Ett säkert vårtecken är att vi får besök av Majornas 
3dje Rote. En helt unik orkester som man bara älskar!

Kaféet öppnar kl. 18.
Musiken börjar kl. 18.30.
Entré: 125 kronor.

25 maj Kafé Dalheimer – EM- och OS-quiz
Sommaren är fylld av stora idrottsarrangemang. Fotbolls-EM i 
Frankrike och OS i Brasilien. Dags att se vem som blir kvällens vin-
nare i detta quiz där vi frågar om allt från mästare i cykellopp 1976 i 
Montreal till vem som sjöng Sveriges EM låt sist det begav sig.

Kaféet öppnar kl. 18.
Frågorna börjar ställas 
kl. 18.30.
Fri entré.
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Biljetter
Köps och hämtas i vår reception på Slottsskogsgatan 12. Du kan också boka på www.goteborg.se/
dalheimershus, 031-367 97 52 eller via e-post: thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

Information
Thomas Kollberg 031-367 97 75, thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se

Alla arrangemang sker i samarbete med Folkuniversitetet.


