Vi ses i Botaniska 2020
Det händer hela tiden nya och spännande saker i trädgården, så följ oss på:

BOKNING
OCH BILJETTER
De flesta aktiviteter och visningar
har ett begränsat antal platser.
Förhandsbokning krävs därför
ibland. Du bokar på 010-473 77 77
(butiken). Biljetten hämtar och
betalar du i butiken vid entrén.
Är du medlem i Botaniskas vänner
går du gratis, men du behöver
boka och hämta ut en biljett.
Bli gärna vår vän på:
botaniskasvanner.se

Exklusivt för
Botaniskas Vänner
I år erbjuder vi två aktiviteter
endast för medlemmar i vår
vänförening. Vill du vara med –
men är ännu inte medlem?
Lös medlemskap via
botaniskasvanner.se
eller i vår butik.

2 april

Odla pumpa
Tony Johansson från ”Egyptens
Oas” är en van odlare av pumpa.
Här berättar han för Botaniskas
vänner hur man lyckas med
att så, sköta och tillaga sina
pumpor.
Kl. 17. (Plats anges senare.)
Anmälan till Botaniskas butik
på 010-473 77 77. Du behöver
uppge ditt medlemsnummer.

6 september
Höstpromenad

Botaniskas prefekt Mari
Källersjö visar runt i en
höstblommande trädgård.
Samling i entrén kl. 13.
Anmälan till Botaniskas butik
på 010-473 77 77. Du behöver
uppge ditt medlemsnummer.

JANUARI
Nu blommar:
trollhassel och kejsarolvon

Trädgården är öppen alla
dagar året om! Här kan du alltid ta
en promenad eller ett träningspass. Bäst är den ljusa tiden på
dygnet, eftersom bara delar av
parken är upplyst på kvällen.
Välkommen!

FEBRUARI
Nu blommar:
dvärgnarcisser och kuddvivor

9

I Dionysians hemliga rum
Botanist Henrik Zetterlund visar
vår unika samling av dionysosvivor
och berättar om sina expeditioner
till deras naturliga växtplatser.
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr.

10–14 Sportlov

Liten spannmålsverkstad
Tillsammans följer vi växtens väg
från ax till limpa. Vi mal mjöl,
bakar bröd och skapar med halm.
Roten, start kl. 13. Pris: 30 kr.
Begränsat antal platser.
Föranmälan krävs.

16

MAJ

Orkidésöndag
En dag med skönhet och
kunskap i fokus när Sveriges
största orkidésamling blommar
som bäst. I samarbete med
Västsvenska orkidésällskapet.
Växthusen kl. 11–15.

23

Dionysia – en odlares
utmaning
Trädgårdsmästare Marika Irvine
berättar om hur hon får de känsliga dionysosvivorna att trivas.
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr.

29

Botaniskas
lökar & knölar
Under en månad visar vi upp
blommande exemplar ur vår
unika samling av lök- och
knölväxter – som annars bara
finns bakom kulisserna. 29
mars avslutar vi med öppet
hus i växternas barnkammare.
Växthusen kl. 10 –16 alla dagar
t.o.m. 29 mars.

MARS
Nu blommar:
orkidéer, lök- & bergsväxter

22

Frö- och sticklingsbytardag
Får du alltid halvfulla fröpåsar
och massor av sticklingar över?
Byt med andra! Tips och råd
av experter. Floras Rike och
personalbyggnaden kl. 13 –15.
Ingen anmälan, ingen avgift.

29

Bakom kulisserna
Vi har en av världens främsta
samlingar av vildinsamlade
lök- och knölväxter. En gång om
året får du följa med personalen
till växternas barnkammare.
Även visningar av blommande
lökväxter utomhus. Sista dagen
att se ”Botaniskas lökar & knölar”
i utställningshuset.
Växthusen kl. 11–15. Endast
entréavgift 20 kr.

Nu blommar:
körsbär, rhododendron,
magnolior, buskpioner
och näsduksträden

Imaginary Flowers
I denna utställning skapar
konstnären Brandy Kraft sin egen
värld med referenser till både
vetenskap och konsthistoria.
Växthusen t.o.m. 27 september.

10

Växtmarknad
Kom till Gerbianska trädgårdens
årliga växtmarknad i Botaniska. En
lång rad handplockade svenska och
utländska försäljare garanterar ett
spännande utbud.
Entrén kl. 11–15.

17

Bor det vilda bin
i din stubbe?

Ge bort en fröbomb till påsk och
berätta för dina vänner varför
våra vilda växter är viktiga.
Roten kl. 11 eller kl. 14. Gratis.
Ingen drop-in! Begränsat antal
platser. Föranmälan krävs.
En aktivitet i projektet ”Så vilda!”

26

HANAMI

När körsbärsträden slår
ut firar vi som vanligt
våren med en japansk
picknick!
Kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

Mitt i sommaren är ”Vandra i det
vilda” som allra vackrast. Här
kan du se ormbunkar, blåbär och
jätteliljor. Med appen ”Botaniska”
får du guidning längs de slingrande
stigarna.

4

Det doftar
i Örtagården
Upptäck örter för
skönhet, hälsa, doft
och magi. Svenska
Örtasällskapet visar vår örtagård,
där även rosorna blommar som
bäst så här års.
Örtagården kl. 11–15. Ingen avgift.

I samband med den internationella
bidagen och den biologiska
mångfaldens dag, lyfter vi fram
solitärbina. Lär dig hur du själv
kan gynna vilda bin, och ta del av
ny forskning. En heldag för hela
familjen.
Ingen avgift. Kl. 11–15.
En aktivitet i projektet ”Så vilda!”

Blommande träd
och buskar
Vår trädexpert Henrik Sjöman
visar runt bland blommande
rhododendron och magnolia.
Entrén kl. 18. Pris 50 kr.

27

Vår i Bambulunden

Förra årets publikfavorit är tillbaka!
Kören Rabalder öppnar ett nytt
kapitel i kärleksdramat mellan
Fanny Gren, Carl-Henrik och Arfued
Diureskytter.
För datum, info och biljettförsäljning:
korenrabalder.se/fanny-grens-val

7

Upptäck Klippträdgården
Trädgårdsmästare Marika Irvine
berättar om den del av Botaniska
där sten, torv och vatten ramar in
6 000 vildinsamlade växter från
olika delar av världen.
Klippträdgården kl. 15.
Ingen avgift.

13–14

Naturen i närbild
Lär dig fotografera natur och
trädgård. Föreläsningar, utställning

Botanist Stina Weststrand tar
dig med till denna annorlunda
växtvärld. Vi gör olika nedslag i
historien och möter allt från
ormbunksskogar till ormbunksfeber.
Samling vid Roten kl. 18.
Pris: 50 kr.

21

De äter om natten
Vi träffas före skymningen för
att ta del av fladdermössens liv.
De använder ekoljud för att
upptäcka sina byten nattfjärilarna.
Men dessa har utvecklat många
olika knep för att undvika att
bli uppätna. I samarbete med
Naturhistoriska museet och
Entomologiska föreningen.
Samling i Botaniskas entré kl. 20.
50 kr/person.
Barn under 10 år gratis.
Begränsat antal platser.
Föranmälan krävs.

20

HÖSTENS SKAFFERI
Lär dig ta tillvara det
som naturen och trädgården ger. Växtfärgning, linberedning,
konservering och syrning.
Även en liten marknad.
Kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

OKTOBER
Nu blommar:
höstkrokus och cyklamen

5

Svampbestämning
Våra experter berättar vad du har
i svampkorgen. 20 kr/korg.
Växthusentrén kl. 18 –20.

25

Upptäck arboretet
Lär känna vår stora samling av
träd och deras intressanta
historia. Intendent Henrik
Sjöman gudiar.
Samling vid Japangrinden
kl. 11 eller kl. 13.30. Pris 50 kr.

26–30 Höstlov
Frö och hö

Studera fröernas färg och form
med lupp och skapa ett
konstverk. Ta med en fröpåse
hem och så vilda växter.
Roten kl. 12 och kl. 14. Ingen
drop-in. Pris: 30 kr. Begränsat
antal platser. Föranmälan krävs.
En aktivitet i projektet ”Så vilda!”

NOVEMBER
Nu blommar:
kejsarolvon och orkidéer

JUNI

Fanny Grens val.

Vandra bland
ormbunkar

sorter. Sortbestämning – ta med
fyra frukter av var sort. Pris 20
kr/sort. Fritt inträde till utställningen. Stolpboden kl. 12–16.

Var med i rörelsen som gör skillnad för den
vilda floran och den biologiska mångfalden!

En av trädgårdens mest skyddade
platser är Bambulunden. I detta
woodland trivs växter som är
anpassade till sommarskugga och
sur jord. Intendent Henrik Zetterlund
tar dig med på en guidad tur.
Entrén kl. 18. Pris 50 kr.

Nu blommar:
azaleor, blåregn
och klippträdgården
är som finast

18

Är våra svenska vilda
växter viktiga och
värdefulla? Eller kan vi
klara oss utan dem?
Det tror inte vi.
I projektet ˝Så vilda!˝ vill
vi berätta om forskningen
och öka kunskapen om
våra inhemska, vilda växter.
Tillsammans med skolor i regionen omvandlar vi
olika platser till blommande oaser. Projektet stöds
av forskningsrådet Formas, och vi samarbetar med
Gothenburg Global Biodiversity Centre vid Göteborgs
universitet.

20

Nu blommar:
vårlökar och rhododendron

Så vilda – gör en fröbomb

JULI
Nu blommar:
blomsterkornell, hortensior
och sommarblommorna
är som finast

8

APRIL
6–9 Påsklov

och workshops. Förkunskaper inget
krav. Anmäl dig på: närbild.se

AUGUSTI

SEPTEMBER

Nu blommar:
ljungheden och perennerna
är som vackrast

Nu blommar:
dahlior och dagliljor

9
Fjärilsspaning
Lars Pettersson från Svensk
Dagfjärilsövervakning berättar
om hur dessa fjärilar lever, var
de trivs och vad de gillar.
Kort föreläsning och en guidad
tur utomhus.
För hela familjen.
Samling i entrén kl. 15.

11
Sommarblommande
perenner
Trädgårdsmästare Anna-Carin Ek
berättar hur du lyckas med skötsel
och utformning av dessa växter
och planteringar.
Perennträdgården kl. 17–18.
Pris: 50 kr.

17,24 och 31
Svampbestämning
Våra experter berättar vad
du har i svampkorgen.
20 kr/korg.
Växthusentrén kl. 18 –20.

1

Odla köksväxter
Trädgårdsmästare Anna-Carin
Ek med kolleger visar vår
köksträdgård. Som hobbyodlare
får du tips om ekologisk odling.
Köksträdgården kl. 13.30.
Pris 50 kr.

3 –7

Svamparna i skogen
En vacker och lärorik utställning
där du får lära känna fler än 100
svenska svamparter. Det finns
även en avdelning för nybörjaren
i svampskogen.
Stolpboden kl. 10 –19.
Svampfärgning 6 september.

7,14,21och 28

Svampbestämning
Våra experter berättar vad du har
i svampkorgen. 20 kr/korg.
Växthusentrén kl. 18 – 20.

19–27

Äpplen och Päron
Utställning med mer än 200 olika

Vi samarbetar med:
Vi är en del av:

3

Växter och ljus
Trädgårdsmästare Erik Vidstige
leder ett samtal om ljusets
betydelse när man odlar bakom
glas. För dig som tagit första
steget i ämnet.
Växthusen kl. 17. Ingen avgift.
Föranmälan krävs.

15

Allt det gröna!
Dyk ner i växternas myllrande
gröna värld tillsammans med
våra botanister, rösterna bakom
Botaniska trädgårdspodden,
Stina och Åsa. Under lättsamma
former upptäcker vi nya sätt att
se på växterna omkring oss.
Samling i växthusentrén kl. 14.
Ingen avgift. Föranmälan krävs.

DECEMBER
Nu blommar:
chileklockorna
Vi skapar en härlig julstämning
i växthusen.
Läs mer på botaniska.se
Med reservation för att naturens
tempo inte alltid stämmer överens
med människans kalender.

