
Månaden mars handlar om or-
kidéer i Botaniska trädgården

Till helgen har Pontus Aratoun ver-
nissage för sin fotoutställning 

” Miniorkidéer 
- molnskogens juveler” 
Lördag 2 mars kl 13 - 16

På vernissagen har Pontus med 
sig en av världens minsta orkidéer.

Läs Pontus orkidéblogg

Söndag 3 mars kl 11 - 15
Västsvenska orkidésällskapet 
ger odlingsråd. 
Kl 11, 12 och 15 visar Svenska or-
kidésällskapets ordförande Mikael 
Andersson hur man odlar orkidéer i 
vin- och champagnekork.

ORKIDÈFROSSA
3-24 mars kl 10-16

Växthusen, entré 20 kr
Under Botaniskas populära orkidé-
frossa kan du se vår stora orkidé-
samling och lära dig hur man odlar 
och sköter orkidéer.

Program under frossan:
Fotoutställning av Pontus Aratoun

Västsvenska orkidésällskapet 
ger odlingsråd 
söndagar kl 11-15
Söndag 3 mars visar Mikael 
Andersson hur man odlar orki-
déer i vinkork.

Fråga personalen i växthusen 
tisdagar kl 12-15 (ej 5/3)

Visningar av Botaniskas orkidéer 
Sölve Kajanus från orkidésällska-
pet visar orkidésamlingen.
onsdagar kl 18 (50 kr).

Fläta med pil
”Fläta levande träd”

17 mars i Botaniskas skollokal
Workshop med Christian Erlands-
son. Information och anmälan 
pilanläggning.se

Arbete i entréområdet
Arbetet med dränering och toalett-
bygge fortsätter i entrépartiet och 
man går in till Botaniska trädgår-
den genom universitetets grind till 
höger om entrén.
Se karta

Påsklov - Lustiga lökar
2 - 5 april  kl 13

Dekorera en kruka och plantera en 
lökväxt att ta med hem. Botaniskas 
pedagoger handleder.

Fanny Gréns väg
Den poulära sommarteatern med 
Kören Rabalder är tillbaka! Biljet-
terna är släppta och du köper dem 
här

Botaniska besöker
8 - 21 april besöker Botaniska träd-
gården turistbyrån på Kungsports-
platsen. Datum för aktiviteter kom-
mer senare.

INGA HUNDAR får vara i träd-
gården 1 mars - 30 september.

Nyhetsbrev mars 2013

Göteborgs botaniska trädgård

Göteborgs botaniska trädgård, Carl Skottsbergs Gata 22A,  413 19 Göteborg, tel: 031-741 11 00 
 botaniska.tradgarden@vgregion.se  www.gotbot.se

Föreningen Botaniskas Vänner: www.botaniskasvanner.com

Trädgården har öppet varje dag kl. 9 tills solen går ner. Frivillig entréavgift 20 kr.
Växthusen 10-16 (okt- april) 10 - 17 (övrig tid).  Entréavgift 20 kr.

Butiken  12 - 17 (nov - mars) 11 - 18 (okt) 10 - 19 (övrig tid).
    Kopplade hundar är välkomna i trädgården 1 okt - 28 feb. 
    Prenumeration nyhetsbrev: agneta. green@vgregion.se
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Konnässörsklubben har öpp-
nat sin butik på nätet. 
Här säljer vi fröer från växter 
i Botaniska trädgården och 
utvalda sommarblommor.
Konnässörsklubbens webbshop

http://miniorchids.wordpress.com/
http://pilanlaggning.se
file:/Users/agneta/Desktop/Botaniska%20karta%20fo%CC%88r%20staket%20etapp%202.pdf
http://fannygrensvag.com/
http://www.gotbot.se
http://www.botaniskasvanner.se
https://www.facebook.com/pages/G%C3%B6teborgs-botaniska-tr%C3%A4dg%C3%A5rd/10150105208115093
http://konnklubb.nordicshops.com/

