
Vi ses i Botaniska 2018

Vi samarbetar med:

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

Vi är en del av:

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

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

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. Välkommen!

13 Vernissage kl. 13
Luft Land Vatten
En fotoutställning med fokus 
på vattendragen i Västsverige 
och deras viktiga funktion i 
ekosystemet. Av Fredrik Blomqwist 
och Thomas Örn Karlsson.  
Floras Rike. Utställningen pågår 
t.o.m. 25 feb.

FEBRUARI
Nu blommar: 

dvärgnarcisser och kuddvivor

11
I dionysians hemliga rum
Botanist Henrik Zetterlund visar 
vår unika samling av dionysos-
vivor. Han berättar också om sina 
expeditioner till deras naturliga 
växtplatser.  
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr.

12–16  Sportlov
Sinnenas stig i växthusen
Lämna februarikylan och upplev 
våra växthus med alla sinnen.  
Vad har de köttätande växterna 
ätit idag? Och vilka växter luktar 
gott eller illa?
Växthusen kl. 12.30 –15.30.  
Pris 20 kr.

25
Dionysia – en odlares 
utmaning
Trädgårdsmästare Marika Irvine 
berättar hur hon får de känsliga 
dionysosvivorna att trivas. 
Växthusen kl. 13. Pris 50 kr. 

MARS
Nu blommar: 

orkidéer, lök- & bergsväxter

1–4
Orkidétider i växthusen
Kom och möt vår orkidésamling 
när den blommar som finast. 
Botanik, odling och försäljning. 
I samarbete med Västsvenska 
orkidésällskapet.  
Växthusen kl. 11–15. 
Läs mer på botaniska.se

18
Möt våren i Botaniska? 
Promenad med prefekt Mari 
Källersjö i en förhoppningsvis 
vårlik trädgård.  
Entrén kl. 13. Pris 50 kr.

25
Byt fröer & sticklingar 
Får du alltid kvar halvfulla fröpåsar 
och överskott av sticklingar?  
Byt med andra!
Floras Rike kl.13–15.  
Ingen anmälan, ingen avgift. 
Läs mer på botaniska.se

23
Försommar i Bambulunden
Botanist Henrik Zetterlund visar 
tidigblommande woodlandväxter i 
den vackra Bambulunden.  
Entrén kl. 18. Pris 50 kr.

26
Pollinering – en bisak
Möt biodlare Janne Pettersson som 
har hand om bikuporna i Botaniska. 
Han berättar vad som behövs för 
att själv skaffa bin och bidra till den 
biologiska mångfalden.
Entrén kl. 14 –15.

JUNI
Nu blommar: 

azaleor, blåregn, klippträdgården 
och näsduksträden

är som finast

3
Upptäck Klippträdgården
En heldag bland 4 000 arter från 
olika världsdelar. Möt personalen 
som arbetar med växterna och  
lär dig mer om botanisk odling  
och anläggning. 
Klippträdgården kl. 11–15. Ingen avg.
Läs mer på botaniska.se

16 Vernissage kl. 13
Växternas innersta väsen
En konstutställning med röntgade 
växtbilder framtagna av Tor G. 
Nitzelius – intendent i Botaniska på 
1900-talet. Utställningen är gjord 
av Johan Brink i samarbete med 
Växtverket. Växthusen.  
Utställningen pågår t.o.m. 5 augusti.

16–17
Naturen i närbild
En fotohelg med fokus på det gröna. 
Kollektiv fotoutställning, föreläsningar 
och workshops. För anmälan och 
information – se närbild.se

JULI
Nu blommar: 

blomsterkornell, hortensior 
och sommarblommorna 

är som finast

Mitt i sommaren är ”Vandra i det 
vilda” som allra vackrast. Här 
kan du se ormbunkar, blåbär och 
jätteliljor. Med vår app ”Botaniska” 
får du guidning längs de slingrande 
stigarna, ända upp på Håberget. Där 
får du en slående vy över Göteborg.

AUGUSTI
Nu blommar: 

ljungheden och perennerna
är som vackrast

4
Örtagårdens dag
Vi firar krydd- och medicinal-
växternas dag tillsammans 
med Svenska Örtasällskapet. 
Presentation av Årets Ört 2018. 
Visningar av Örtagården.  
Kl. 11–15. 
Läs mer på botaniska.se

13, 20 och 27
Svampbestämning 
Våra svampexperter berättar vad du 
har i korgen. Du är välkommen med 
eller utan egna svampar. 
Växthusentrén kl. 18–20.  
Pris: 20 kr /korg.

14
Praktfulla perenner! 
Trädgårdsmästare Anna-Carin Ek 
berättar hur du lyckas med skötsel 
och utformning av perenn-
planteringar.  
Perennträdgården kl. 17.  
Pris 50 kr.

17
De flyger om natten
Tillsammans med Naturhistoriska 
bjuder vi in till fladdermusspaning i 
sommarmörkret. 
Samling i Roten kl. 20. Pris 50 kr. 

18 Vernissage kl. 13
Gröna doldisar 
En utställning om de fascinerande 
ormbunks- och lummerväxterna, 
som ofta hamnar i skuggan av alla 
färgglada blommor. Fotografier av 
botanist Stina Weststrand, Fabian 
Björnstjerna och Anders Jandér. 
Visningar av gröna doldisar ute och 
inne vid flera tillfällen under augusti 
och september. Utställningen pågår 
i Växthusen t.o.m. 4 november.
Läs mer på botaniska.se

SEPTEMBER
Nu blommar: 

dahlior och dagliljor

2
Vackra dahlior!
Vi uppmärksammar denna populära 
blomma med en heldag. Kom och  
se våra dahliaplanteringar.  

Florister och Dahliasällskapet ger 
inspiration och råd. Kl.11–15
Läs mer på botaniska.se

3, 10, 17 och 24
Svampbestämning 
Våra pexperter berättar vad du har 
i korgen. Du är välkommen med 
eller utan egna svampar. 
Växthusentrén kl. 18–20.  
Pris: 20 kr/korg.

13–16
Skogens svampar
En liten utställning om dessa 
sporkroppar i våra marker. Lär dig 
mer om vilka du kan äta eller inte. 
Roten 13–16 sept. Öppet kl.13 –16. 
Experter finns på plats dagligen. 
Utställningen ingår i Höstens skafferi.

15–23 
Äpplen och päron
En utställning om våra populäraste 
frukter. Rådgivning och sort-
bestämning. Ta med fyra frukter av 
varje sort. Pris 20 kr/sort. 
Stolpboden 15–23 sept. kl. 12–16. 
Utställningen ingår i Höstens skafferi.

16 Vernissage kl. 13
Mended Leaves
Konstnären Hannah Streefkerk 
arbetar med löv som en symbol för 
naturens utsatthet.  
Utställningen pågår i Floras Rike 
t.o.m. 4 november.

16

Höstens skafferi
En kulinarisk superdag!  
Besök våra utställningar och få din 
egen frukt och svamp bestämd. 
Möt olika odlare på minimarknaden 
där du även hittar fruktträd och 
bärbuskar. Lär dig färga med 
svamp och konservera med gamla 
metoder. Kl. 11–15.
Läs mer på botaniska.se

OKTOBER
Nu blommar: 

höstkrokus och cyklamen

7
Upptäck Arboretet
Lär känna vår trädsamling till-
sammans med botanist Henrik 
Sjöman. Kl. 11–15. 
Läs mer på botaniska.se

27 
Pumpakavalkad
Invigning kl. 11–15
En utställning om och med pumpor.
Stolpboden 28 okt.–5 nov. kl. 10–16.
Läs mer på botaniska.se

29 okt. – 2 nov

 Höstlov
Pumpaverkstad
Gör spännande lyktor för mörka 
höstkvällar. Samla pumpafrön 
att rosta eller spara till vår-
sådden. Start kl. 12.30 och 14.00. 
Pris 75 kr inkl. pumpa. Måste 
bokas på tel. 010- 473 77 77
(butiken). Begränsat antal 
platser. Endast barn i vuxens 
sällskap då vi hanterar knivar.

31
Växter i ett annat ljus
Upplev växthusen på Halloween. 
När mörkret har lagt sig fram-
träder växterna i ett annat ljus. 
Upptäck vilka blommor som
syns på natten och vilka dofter
som kommer fram när det blivit
mörkt. Pumpakavalkaden har 
kvällsöppet. Växthusen kl. 17–20.
Läs mer på botaniska.se

NOVEMBER
Nu blommar: 

kejsarolvon och orkidéer

När löven har fallit kan du 
njuta av trädens vackra och 
intressanta konturer. I de varma 
växthusen, som är öppna  
kl. 10–16, kan du se alltifrån 
vackra orkidéer till köttätande 
växter. Vårt GardenCafé AnyDay 
serverar lunch och fika alla 
dagar.

DECEMBER  
Nu blommar: 
chileklockorna

Jul i Botaniska
Under denna mörka del av året 
skapar vi julstämning i växt-
husen och Floras Rike. 
Läs mer på botaniska.se

APRIL
Nu blommar: 

vårlökar och rhododendron

3–6  Påsklov
Krassegubbar & 
krassegummor
Gör roliga figurer med frodiga 
frisyrer som du klipper och lägger 
på mackan. Ta med en strumpa. 
Roten kl. 12.30–15.30. Pris 20 kr.

8
Vilda vårlökar
Visning av löksamlingen bakom 
kulisserna i växthusen. Du får 
även se de exklusiva blommande 
vårlökarna utomhus.
Kl. 11–15. Visning och guidad tur 
kl. 12 och 14. Pris 50 kr. 

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

29
Hanami
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

MAJ
Nu blommar: 

körsbär, rhododendron, 
magnolior, buskpioner

och kaktusar

6 Vernissage kl. 13
Materia Medica
Elisabeth Henriksson har arbetat 
med röntgade medicinalväxter 
på glas. Hennes konstverk finns 
även på Sahlgrenska sjukhuset. 
Utställningen pågår i Floras Rike 
t.o.m. 9 september.

13 Vernissage kl. 13
365 bilder från Indien
Designern och pedagogen 
Geetanjali Sachdev från 
Bangalore utforskar den indiska 
konstformen rangoli där botaniska 
mönster ofta används. Kom och 
lär dig mer i den workshop som 
Geetanjali leder. 
Utställningen pågår i Växthusen 
t.o.m. 10 juni.

16
Picknick för de minsta
Ta med egen mat och dryck. Vi 
bjuder på lekar, musik och dans.  
Stora gräsmattan kl. 10–12. 
Ingen anmälan, ingen avgift

22
Biologiska mångfaldens dag
Denna dag uppmärksammas 
över hela världen! Kom och fira 
tillsammans med Botaniska, 
Göteborgs universitet och 
Centrum för Globala 
Biodiversitetsstudier. Kl.15–19. 
Läs mer på botaniska.se

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. Du hittar podden på 
iTunes, Podtail och Spotify.

BILJETTER
Visningarna kostar 50 kr om 
inget annat anges. Biljett bokar 
och köper du 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 genom 
botaniskasvanner.se

När körsbärsträden blommar firar vi vårens ankomst 
med en stor Hanamipicknick – precis som i Japan. 

Söndag 29 april släpper vi ut våra koi-fiskar i 
Spegeldammen, dansar japanska danser, provar 

japansk kampsport och dricker te. Ta med vänner,  
familj och en picknickkorg. Du kan också  
prova maten hos GardenCafé AnyDay eller  
hos någon av våra gästande foodtrucks.  

Kl. 11–15. 
Läs mer på botaniska.se

Vi firar våren med en

HANAMI


