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Program ”En Brokig Historia” 
Kulturdagar i Västra Nordstan 22 - 25 augusti 2019 

 
Information om biljetter och om du har frågor 
Det är fri entré till samtliga evenemang men vissa har ett begränsat antal platser och kräver biljett 
som du bokar på www.historieverket.se/bokning. Max fyra biljetter per beställare. Skriv ut och ta 
med bokningsbekräftelsen eller visa upp bekräftelsemailet i din telefon vid entrén/på plats. 

Följande evenemang kräver biljett (max 4 per beställare): 
Guidad visning av Asplunds tillbyggnad av Rådhuset. Fre 23 aug kl. 15.00 - 16.00 
“Emigranternas Väg - Mari och Gilbert”. Fre 24 aug kl. 14.30 - 16.00, lör 24 aug kl 14.30 - 16.00 
”Trollflöjten - en musikalisk vandring”. Fre 23 aug och lör 24 aug kl 17.00 - 18.00 
Har du frågor - maila oss på info@historieverket.se eller besök oss under evenemangsdagarna i 
vår (tillfälliga) informationsbutik på Postgatan 33 i kvarteret Högvakten i Västra Nordstan.  

Öppettider Postgatan 33 
Onsdag 21 aug 17.00 - 19.00 
Torsdag 22 aug 13.00 - 17.00 
Fredag 23 aug 10.00 - 17.00 
Lördag 24 aug 12.00 - 16.00 
Söndag 25 aug 13.00 - 15.00 
 
Varmt välkomna att uppleva och njuta av Västra Nordstan tillsammans med oss! 
”En brokig historia” arrangeras av Historieverket i samarbete med Higab och Tyska kyrkan. 

Torsdag 22 aug 
14.00 - 17.00 Västra Nordstans brandhistoria med besök i tornet, Norra Hamngatan 16  
Föredrag om kvarterets brandhistoria, återuppbyggande och framtidsbild med foton från kyrktornet. 
Bilder och filmvisning med möjlighet att gå upp i tornet (Maxantal besökare, information på plats). 
”Tysk fika” och tidstypisk musik och samtal om då och nu.  
Värd: Tyska kyrkan, guide: Per Persson 
 

Fredag 23 aug 
10.00 - 14.00 Västra Nordstan Revival, Postgatan 33 
Kom och träffa fastighetsägaren Higab och ta del av det pågående utvecklingsarbetet. Du kan 
även få tips om lediga lokaler och delta i tipspromenad med möjlighet att vinna bokpaket. På plats 
även utställning av historiska bilder från Göteborgs universitets visuella forskningscentrum GPS 400. 

13.30 - 14.15. En konstnärlig clownföreställning på Kronhusgården, Postgatan 8 
”PRR!” En clownföreställning med den argentinska artisten Caracola. En resa till rötterna. Enkelheten 
i komplexiteten. En sladd, telefon, ett rep och en resväska. En föreställning för både vuxna och 
barn. 
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14.30 - 16.00 Emigranternas Väg - Mari och Gilbert, Postgatan/Östra Hamngatan 
Den vandrande teaterföreställningen kommer tillbaka för tredje året i rad längs den gamla 
emigrantvägen. Skådespelare: Anette Sundqvist och Franck Olofsson. Regi: Isabel Lagos.  
- Begränsat antal platser. Boka biljetter på historieverket.se/bokning Max 4 st per beställare. Skriv ut och ta med 
bokningsbekräftelsen eller visa upp detta mail i din telefon vid entrén/på plats. 

 
15.00 - 16.00 Guidad visning av Asplunds tillbyggnad av Rådhuset, Gustaf Adolfs Torg 
Tillbyggnaden, som färdigställdes 1936, är en av Göteborgs mest internationellt kända byggnader. 
Arkitekten Gunnar Asplunds starka idéer om form och funktion genomsyrar platsen.  
Guide: Anna Jolfors 
- Begränsat antal platser. Boka biljetter på historieverket.se/bokning Max 4 st per beställare. Skriv ut och ta med 
bokningsbekräftelsen eller visa upp detta mail i din telefon vid entrén/på plats. 
 
16.00 - 16.45 Hisnande lindans på Kronhusgården, Postgatan 8 
Lindans är en cirkuskonst från 1700-talet och här bjuds åskådarna på en elegant och underhållande 
resa genom lindans. Compagnia Autoportante turnerar med föreställningar i Europa och Sydamerika 
och de lär även ut lindanskonsten. En föreställning för hel familjen - stora som små! 
Lindans från Italien med Compagnia Autoportante.   
 
17.00 - 18.00 Trollflöjten – en musikalisk vandring, start Nedre Kvarnbergsgatan/Postgatan  
Möt några av huvudpersonerna i Mozarts Trollflöjten. Bli hänförd av hans förtrollande melodier på en 
vandring i Västra Nordstans spännande kvarter. Vandringen börjar på Nedre Kvarnbergsgatan och 
avslutas i Becksinska källaren i Stadsmuseet på Norra Hamngatan där ni kan få njuta av en 
”kärleksdryck”. Musikalisk ledning: Thomas Lindström.  
- Begränsat antal platser. Boka biljetter på historieverket.se/bokning Max 4 st per beställare. Skriv ut och ta med 
bokningsbekräftelsen eller visa upp detta mail i din telefon vid entrén/på plats. 
 
18.30 - 19.30 Kvällsmacka med Teatervagen, Nedre Kvarnbergsgatan/Postgatan  
”Teatervagnen” ger gatuteater utanför ’Comediehuset’ anno 1780-tal på Postgatan 10A i kvarteret 
Högvakten.  
Koncept: Anette Sundqvist och Isabel Lagos 

Lördag 24 aug  
10.00 - 14.00 Västra Nordstan Revival, Postgatan 33 
Kom och träffa fastighetsägaren Higab och ta del av det pågående utvecklingsarbetet. Du kan 
även få tips om lediga lokaler och delta i tipspromenad med möjlighet att vinna bokpaket. På plats 
även utställning av historiska bilder från Göteborgs universitets visuella forskningscentrum GPS 400. 

13.00 - 17.00 Upplev livet i det historiska Göteborg på Kronhusgåden, Postgatan 8  
Folklivsscener och berättelser från 1700-talet och det sena 1800-talets emigrantepok. I samarbete 
med Göteborgs Artilleri, Kungliga Elfsborgs Regementes Caroliner och Emigranternas Hus m.fl. 
levandegörs scener ur historien. 
Regi: Johanna Westfelt och Sven Hagnell 
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13.30 - 14.15. En konstnärlig clownföreställning på Kronhusgården, Postgatan 8 
”PRR!” En clownföreställning med den argentinska artisten Caracola. En resa till rötterna. Enkelheten 
i komplexiteten. En sladd, telefon, ett rep och en resväska. En föreställning för både vuxna och 
barn. 
 
13.30, 14.00 & 14.30 Visning av tornet i Tyska kyrkan, Norra Hamngatan 16  
Foto och filmvisning med möjlighet att gå upp i det 59 meter höga tornet. Maxantal besökare, 
information på plats. 
Värd: Tyska kyrkan 
 
14.30 - 16.00 Emigranternas Väg - Mari och Gilbert på Postgatan/Östra Hamngatan 
Den vandrande teaterföreställningen kommer tillbaka för tredje året i rad längs den gamla 
emigrantvägen.  
Skådespelare: Anette Sundqvist och Franck Olofsson. Regi: Isabel Lagos.  
- Begränsat antal platser. Boka biljetter på historieverket.se/bokning Max 4 st per beställare. Skriv ut och ta med 
bokningsbekräftelsen eller visa upp detta mail i din telefon vid entrén/på plats. 
 
16.00 - 16.45 Hisnande lindans på Kronhusgården, Postgatan 8 
Lindans är en cirkuskonst från 1700-talet och här bjuds åskådarna på en elegant och 
underhållande resa genom lindans. Compagnia Autoportante turnerar med föreställningar i Europa 
och Sydamerika samt lär ut lindanskonsten. En föreställning för hel familjen - stora som små! 
Lindans från Italien med Compagnia Autoportante.   
 
17.00 - 18.00 Trollflöjten – en musikalisk vandring, start Nedre Kvarnbergsgatan/Postgatan  
Möt några av huvudpersonerna i Mozarts Trollflöjten. Bli hänförd av hans förtrollande melodier på en 
vandring i Västra Nordstans spännande kvarter. Vandringen börjar på Nedre Kvarnbergsgatan och 
avslutas i Becksinska källaren i Stadsmuseet på Norra Hamngatan där ni kan få njuta av en 
”kärleksdryck”. Musikalisk ledning: Thomas Lindström.  
- Begränsat antal platser. Boka biljetter på historieverket.se/bokning Max 4 st per beställare. Skriv ut och ta med 
bokningsbekräftelsen eller visa upp detta mail i din telefon vid entrén/på plats. 

18.30 - 19.30 Kvällsmacka med Teatervagen, Nedre Kvarnbergsgatan/Postgatan 
”Teatervagnen” ger gatuteater utanför ’Comediehuset’ anno 1780-tal på Postgatan 10A i kvarteret 
Högvakten.  
Koncept: Anette Sundqvist och Isabel Lagos 

Söndag 25 aug  
14.00 - 15.30 Se ett konstverk växa fram – livemåleri på Kämpebron, Västra Hamngatan 2  
Konstnärer: Teto Lagos och Eva Wirén.  

15.00 - 15.45 Upplev lindansare på Gustaf Adolfs Torg  
Lindans är en cirkuskonst från 1700-talet och här bjuds åskådarna på en elegant och 
underhållande resa genom lindans. Compagnia Autoportante turnerar med föreställningar i Europa 
och Sydamerika samt lär ut lindanskonsten. En föreställning för hel familjen - stora som små! 
Lindans från Italien med Compagnia Autoportante. 
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15.45 - 16.30 Avslutning av kulturdagarna ”En Brokig Historia” på Gustaf Adolfs Torg 
Möt bildkonstnärerna, se och hör om arbetet som växte fram vid Kämpebron. Här finns det också 
möjlighet att möta Historieverket som arbetar i området, ge feedback och förmedla intresse inför 
framtida arrangemang och workshops.  

- Håll dig uppdaterad på spännande upplevelser i Göteborg genom Historieverkets hemsida: 
www.historieverket.se  

 

 

 

 

 


