Vi ses i Botaniska 2017
Det händer hela tiden nya och spännande saker i trädgården, så följ oss på:

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!

21 Vernissage
Ut och insikt

Oanade djup samt öppningar,
skikt plockas isär och undersöks.
Konstnären Anni Foglert låter
en avokadokärna spegla vår
mänsklighet.
Floras Rike 21 jan. – 2 april.

februari
Nu blommar:
dvärgnarcisser och kuddvivor

5

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.

19

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

13 –17 Sportlov
Måla med
vinterns blommor

Skapa fantasifulla målningar av
vinterns skörd. Vilka kan man
hitta, hur ser de ut och varför?
Roten kl. 12 –15. Pris 20 kr/person.

26

Dags att beskära
Föredrag om vinterbeskärning av
träd och buskar.
Roten kl. 13. Pris 50 kr.

10 –13 Påsklov

24

18

Vi tittar närmare på fröer
och funderar över varför de
ser ut som de gör. Gör din
egen fröpåse – en perfekt
påskpresent. Plantera fröer att
ta med hem och se dem växa.
Roten kl. 12 –15.
Pris 20 kr/person.

Alltid uppskattat av de allra minsta!
Ta med picknick och gosedjur. Vi
bjuder på lekar, musik och dans.
Stora gräsmattan kl. 10 –12.
Ingen anmälan. Ingen avgift.

Botaniska och Naturhistoriska
museet bjuder in till fladdermusspaning.
Samling i huvudentrén kl. 20.
Pris 50 kr.

31

29

9

Botanist Henrik Zetterlund visar
tidigblommande woodlandväxter.
Huvudentrén kl. 18. Pris 50 kr.

Fröpyssel

Fröbytardag

Beyond Plant Blindness

Ett forskningsbaserat konstprojekt om blindheten för vår
gröna värld. Konstnärerna
Bryndís Snæbjörnsdóttir och
Mark Wilson. Projektledare
Dawn Sanders.
Floras Rike, Stolpboden och
Klippträdgården 12 apr. – 15 sept.

22 Vernissage

Not Quite presenterar:
Epifytiska sällskapet
Konstnärskollektivet Not Quite
från Fengersfors utforskar den
vetenskapliga världen.
Växthusen och trädgården,
22 april – 30 september.

17–18

Naturen i närbild
En fotohelg med fokus på det
gröna. Kollektiv fotoutställning,
föreläsningar och workshops.
För anmälan och information se
botaniska.se

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

5,12,19 och 26

När körsbärsträden slår ut firar
vi våren med en japansk hanami.
Ta med vänner, familj och en
picknickkorg – eller prova maten
hos någon av våra gästande
foodtrucks. Kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

Följ med på en guidad upptäcktsfärd
i vårt nya woodland Smithska dalen.
Här kan man vandra i det vilda och
njuta av den storslagna utsikten från
Håberget.
Samling vid Roten kl. 17. Pris 50 kr.

maj

Nu blommar:
ljungheden och perennerna
är som vackrast

Hanami

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

26

Här finns 4 000 arter från olika
världsdelar. Möt personalen som
arbetar med dessa rariteter här i
Botaniska. Du får också tips för
det egna stenpartiet.
Klippträdgården kl. 12 –15.
Introduktion kl. 13. Ingen avgift.

Visning av löksamlingen och våra
exklusiva blommande vårlökar.
Visning och guidad tur. Lökträdgården kl. 12 och 14. Pris 50 kr.

Här finns 4 000 arter från olika
världsdelar. Möt personalen som
arbetar med dessa rariteter. Du får
också tips för det egna stenpartiet.
Klippträdgården kl. 12 –15.
Introduktion kl. 13. Ingen avgift.

30

14

Vilda vårlökar

Välkommen till
Klippträdgården

Botanist Henrik Sjöman tar dig
med på en upptäcktsfärd med
både vetenskap och odling i fokus.
Huvudentrén kl. 17. Pris 50 kr.

Upptäck Botaniskas orkidésamling.
Guidad tur. Orkidésällskapet ger
odlingsråd. Växthusen kl. 13.

2

11

Rhododendron

Blommande orkidéer

Nu blommar:
vårlökar och rhododendron

Nu blommar:
azaleor, blåregnet, klippträdgården och näsduksträden
är som finast

25

5 och 12

april

juni

12 Vernissage

Nu blommar:
orkidéer, lök- & bergsväxter

Promenad med prefekt Mari
Källersjö i en förhoppningsvis
vårlik trädgård.
Huvudentrén kl. 13. Pris 50 kr.

Försommar i bambulunden

Får du alltid halvfulla fröpåsar
kvar? Byt dina fröpåsar med andra.
Floras Rike kl.13–15.
Ingen anmälan, ingen avgift.
Läs mer på botaniska.se

mars

Möt våren i Botaniska?

Nallepicknick

Välkommen till
Klippträdgården

18

Fascinerande
växters dag
I dag firas växtvärldens mångfald
över hela världen! Kom och
fascineras tillsammans med
Botaniska och Göteborgs
universitet.
För hela familjen kl. 15 –19.
Läs mer på botaniska.se

Vandra i det vilda

augusti

Botanist Henrik Sjöman guidar dig
bland träd som växer under extrema
förhållanden, och berättar om deras
överlevnadsknep.
Huvudentrén kl. 17. Pris 50 kr.

31

Around the world
in 80 plants
Föredrag med Stephen Barstow, en
nestor inom permakultur och expert
på ätbara växter.
Inst. för biologi och miljövetenskap
kl. 17. Pris 50 kr.
OBS! Föredraget hålls på engelska.

september
Nu blommar:
daglijor och dahlior.
Ullungrönnen får sina höstfärger

4, 11,18 och 25
Svampbestämning

Våra svampexperter berättar vad du
har i korgen. Du är välkommen med
eller utan svamp.
Växthusentrén kl. 18 – 20.
Pris: 20 kr/korg.

21

Svampar
En liten utställning om skogens
svampar. Lär dig vilka du kan äta
eller inte.
Roten 21–24 sept. Experter på
plats dagligen kl. 13 –15.

23

En utställning om våra populäraste
frukter. Rådgivning och sortbestämning. Ta med fyra frukter av
varje sort. Pris 20 kr/sort.
Stolpboden 23 sept. – 1 okt. kl.12–16.

Svampbestämning
Våra svampexperter berättar vad du
har i korgen. Du är välkommen med
eller utan svamp.
Växthusentrén kl. 18 – 20.
Pris: 20 kr/korg.

15

Lyckas med perenner
Trädgårdsmästare Anna-Carin Ek
berättar om skötsel och utformning
av olika planteringar.
Perennträdgården kl. 17. Pris 50 kr.

Det tillkommer hela tiden
aktiviteter i parken! Håll dig
uppdaterad på botaniska.se
och facebook.com/goteborgs.
botaniska.tradgard

2

Svampbestämning
Våra svampexperter berättar vad
du har i korgen. Du är välkommen
med eller utan svamp.
Växthusentrén kl. 18 – 20.
Pris: 20 kr/korg.

15

Bortglömda skönheter
Upptäck begoniahuset i Växthusen
och häpna över mångfalden och
skönheten. Historia, vetenskap och
odlingsråd utlovas.
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr.

28

Pumpakavalkad
Utställning med olika sorters
pumpa och vintersquash. Lär
dig hur du odlar och tillagar
pumpa. Provsmakning, odling,
fröförsäljning, workshops
och tävling. För barnen pågår
pumpaverkstad i Roten under
höstlovet.
Stolpboden 28 okt. – 5 nov.

Läs mer på botaniska.se

30 okt. – 3 nov.
Höstlov
Pumpaverkstad
Gör spännande lyktor för mörka
höstkvällar. Samla pumpafrön att
rosta eller spara till vårsådden.
Ta med en egen pumpa att arbeta
med eller köp av oss.
Start kl. 12.00 och 13.30.
Pris 20 kr + ev. kostnad för pumpa.

november
Nu blommar:
kejsarolvon och orkidéer

12

Konst

i Botaniska
Under sommaren 2017 presenterar vi två större utställningar
i Botaniska. De tar plats ute i
trädgården samt i Floras Rike,
Växthusen och Stolpboden.

Beyond Plant Blindness
Ett forskningsbaserat konstprojekt om blindheten för
vår gröna värld och hur man
kan få den enskilda växten
att träda fram ur den gröna
massan. Konstnärerna
Bryndís Snæbjörnsdóttir och
Mark Wilson. Projektledare
Dawn Sanders.
Floras Rike, Stolpboden och
Klippträdgården 12 apr.–15 sept.

Epifytiska sällskapet
Konstnärskollektivet Not Quite
från Fengersfors utforskar den
vetenskapliga världen.
Epifyter (av grekiska epi, ’på’,
och phyton, ’växt’) lever utanpå
andra växter utan att ta näring
eller vatten ifrån dem. Epifytiska
sällskapet är en grupp inom Not
Quite som våren och sommaren
2017 visar verk i Botaniska
trädgården.
Växthusen och trädgården
22 april – 30 september.

Botaniska
trädgårdspodden
Intresserad av trädgård
och odling med en smak av
vetenskap? Följ med bakom
kulisserna på Botaniska med
chefsträdgårdsmästare Anders
Stålhand och botanist Åsa
Krüger. Lyssna och prenumerera
via iTunes eller Podtail.

Höstblommande orkidéer

24

Höstens skafferi

Se Sveriges största samling av
tropiska orkidéer! November är en
av de finaste blomperioderna.
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr.

19

Örtens dag

14, 21och 28

Nu blommar:
höstkrokus, cyklamen och
prydnadsgräs

Äpplen och päron

5

Botaniska firar örternas spännande
värld tillsammans med Svenska
Örtasällskapet. Presentation av Årets
Ört 2017. Workshops och visningar
av krydd- och medicinalväxter.
Örtagården kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

oktober

De flyger om natten

Trädvärldens tuffingar

Med reservation för att naturens
tempo inte alltid stämmer överens
med människans kalender.

Boka in denna
kulinariska superdag
i Botaniska!
Hur ska man ta hand om det
som trädgården ger när det är
dags att skörda? Lär dig hur
man konserverar med gamla
metoder, färgar med svamp
och annat matnyttigt. Besök
våra utställningar om svamp
och äpplen. Få din egen
frukt och svamp bestämd
av experter. Spännande
minimarknad. Utforska
höstens skafferi på Botaniska!
Stolpboden och Roten
kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

Upptäcktsfärd i Växthusen
Kom in i värmen och följ med
på visningar av tropiska arter,
köttätande växter och annat
intressant.
För hela familjen kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

Biljetter
Visningarna kostar 50 kr om
inget annat anges. Biljett köps i
butiken – boka på 010-473 77 77.
Max 30 personer per visning om
inget annat anges. Är du medlem i Botaniskas vänner går du
gratis, men du behöver hämta
ut en biljett. Bli gärna vår vän på
botaniskasvanner.se

december
Nu blommar:
chileklockan

10

Invigning av
julutställningen
Växthusen
kl. 13 –16.

Äntligen

är det dags igen!
När körsbärsträden blommar firar vi vårens
ankomst med en stor Hanamipicknick –
precis som i Japan. Söndag 30 april släpper
vi ut våra koi-fiskar i Spegeldammen,
dansar japanska danser, provar japansk
kampsport och te. Ta med vänner, familj
och en picknickkorg. Du kan också
prova maten hos gardencafé AnyDay
eller någon av våra gästande foodtrucks.

Kl. 11 –15. Läs mer på botaniska.se

Vi samarbetar med:
Vi är en del av:

