
Sommarens program på Glimmingehus
Den 7 juli är det premiär för örtagårdsvandring till musik på Glimmingehus. En annorlunda kväll där borgens örtagård står i
fokus. Den 11 juli kommer succétrion inom folkmusik, Ahlberg, Ek och Roswall att gästa Glimmingehus för en konsert.
Sommarens övriga program finns på www.raa.se/glimmingehus

Vid örtagårdsvandringen ges möjlighet att smaka på ett nytt ämne för Glimmingehusbesökaren. Tillsammans med tonerna av svenska
visor och sommarklassiker, framförda av en flöjtist, läggs fokus på en trevlig och avslappnad kväll kring Örtagården. Vid regn flyttas
evenemanget in i Stekarehuset. Förbokas på glimmingehus@raa.se, tel: 0414 186 20

Tid och plats: 7 juli kl.19:00, Örtagården 
Kostnad: Vuxen 90 kr, barn (7-16 år, i vuxens sällskap) 40 kr

Succétrion inom folkmusik, Ahlberg, Ek och Roswall gästar Glimmingehus för konsert. De har alla digra repertoarer samt mångårig och
bejublad erfarenhet av musicerande. Alla tre är medlemmar i olika gruppkonstellationer och samarbeten, men det är i denna grupp med
vilken de nyligen släppt en skiva kallad ”Vintern”, som de uppträder på Glimmingehus. Gruppen bjuder på ett svängigt och virtuost samspel
som verkligen inbjuder både till lyssning och dans. På repertoaren står skånska slängpolskor, triolpolskor från Medelpad och egna låtar.
Missa inte dessa tre riksspelemän då de får stora salen att gunga! Se mer eller provlyssna på: www.ahlbergekroswall.se

Tid och plats: 11 juli kl.19:00, Glimmingehus, stora salen 
Kostnad: Vuxen 150 kr, barn (7-16 år, i vuxens sällskap) 75 kr, biljetter endast via förbokning per mejl: glimmingehus@raa.se eller via
telefon: 0414 186 20
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Om Glimmingehus

Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Ett ståtligt bygge som påbörjades 1499 på uppdrag av Jens
Holgersen Ulfstand. Här kan du följa med på en guidad visning genom borgen, ta del av medeltida sysslor, slå dig till ro i örtagården eller
avnjuta en god lunch på Café Glimmingehus. Läs mer på www.raa.se/glimmingehus

Glimmingehus i sydöstra Skåne är Nordens bäst bevarade medeltida borg. Den tillhör ett av Riksantikvarieämbetets besöksmål.


