
I detta nyhetsbrev fokuserar vi på allt 
som trevligt som händer i Åmål i som-
mar. Evenemangen avlöser varandra 
och extra spektakulärt är nog ändå 
Ostindiefararen Götheborgs besök!

Åmåls Blues Fest 9-12 juli
Åmåls Blues Fest är en fyra dagars 
internationell bluesfestival som vuxit 
till Sveriges främsta sen starten 1992. 
Allt ligger centralt beläget vid Vänerns 
vackra strand. Åmåls Blues Fest bjuder 
på högkvalitativ musik i dagarna fyra. 
Musiken pulserar överallt, på gator, torg, 
caféer, restauranger och i Eventtermina-
len. Programmet i sin helhet hittar du på 
www.bluesfest.net. 

Lördagsunderhållning
Lördagarna 4, 18, 25 juli, 1 och 15 au-
gusti bjuds det på underhållning på olika 
platser i stan. Läs mer på www.amal.se. 

Var med och ta emot Ost-
indiefararen Götheborg
Den 19-21 juli kommer Ostindiefararen 
Götheborg till Åmål. Skeppet kommer att 
ligga vid djuphamnen i Åmål. 
Åmål är den sista av fem hamnar som 
skeppet besöker under det unika äventy-
ret i Vänern. Det nästan 60 m långa skep-
pet glider in i Åmålsviken och angör 
djuphamnen på eftermiddagen den 19 
juli. Den som inte vill missa ankomsten 

bör vara där redan kl 12.30. 
Som besökare bjuds du på ett fullspäckat 
program i dagarna tre, dels vid skepps-
området men också i Kulturmagasinet. 
Programmet bifogas. Ni som har möjlig-
het, lämna gärna bilen hemma. Cykla 
eller promenera i stället :)

Bokdagar i Dalsland  
31 juli-1 augusti
Den femtonde upplagan av Bokdagar i 
Dalsland äger rum i Kulturmagasinet den 
31 juli och den 1 augusti. Under dagarna 
har man möjlighet att lyssna på många 
kända författare och njuta av deras be-
rättelser. Området vid sidan av Kultur-
magasinet förvandlas till Litteraturtorg. 
De yngre besökarna bjuds på högläsning 
och pappersslöjd. Programmet hittar du 
på www.bokdagaridalsand.se. 

Åmålsdagen 8 augusti
Sedan några år tillbaka så har Åmålshälja 
fått nytt namn; Åmåldagen. Denna dag 
bjuder på gamla favoriter och nya spän-
nande programpunkter. Dagen är fylld 
med underhållning för både stora som 
små på flera platser i centrala Åmål. Sta-
dens  köpmän lockar med en mängd bra 
erbjudanden Program för dagen finns på 
www.amal.se. 

Fler evenemang under sommaren finns 
på www.amal.se.  

Näringslivsfrukost  
2 september
Höstens första näringslivsfrukost äger 
rum den 2 september då Ulrika Thores-
son, Hanebols Friskvårdscenter, hälsar 
oss välkomna till hennes verksamhet ute 
på Hanebol. Vi återkommer med inbju-
dan i augusti. 

Finansiering – Forskning 
- Innovation  8 september
Tillsammans med Enterprise Europe 
Network (EEN), IUC Väst och Västra 
Götalandsregionen inbjuder vi till ett 
seminarium med information om de 
regionala, nationella och internationella 
finansieringsmöjligheter som finns för 
näringslivet. Vi hälsas välkomna till 
Cleanergy som berättar om sin verksam-
het och om ett beviljat EU-stöd för ett 
av sina projekt. Inbjudan kommer under 
augusti. 
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