
Njut, lek och inspireras under Landskrona Trädgårdsgille 2018!
Landskrona trädgårdsgille är ett lekfullt och inspirerande trädgårdsevenemang med en hållbar
anda. Gillet med de flytande idéträdgårdarna i vallgraven lockar varje år tusentals besökare. I år
firar gillet 15 år!

Tid: 10-11 augusti 2018
Plats: Parken vid Landskrona konsthall, Rothoffs museikoloni och Citadellets koloniområde.

Lek, inspiration och kunskap

På gillets första dag, fredagen den 10 augusti, kan du få ”hands on-kunskap” om allt från insekter, trädbeskärning, odlartips för
nybörjare och fotografering. Inspiration får du av öppna koloniträdgårdar hos kolonister i ett av Sveriges äldsta koloniområden och
av de flytande idéträdgårdarna i vallgraven.

Under parkens träd finns det plats för både lek och spel för alla åldrar och upplevelser i form av allsång med Aylas sång från en
luftballong (med Ayla Kabaca från Barnkanalen) och sagoläsning.

På kvällen njuter vi av picknickkonsert med duon Good Harvest och en världspremiär med Bird’s Ear View i solnedgången.

Marknad och pelargonutställning

På lördagen dukar trädgårdsmarknaden upp ett spännande sortiment. I år gläds vi åt att Svenska Pelargonsällskapet firar sitt 20-
årsjubileum genom att ha sin nationella pelargontävling hos oss med Steven Pollard, professionell domare från England. På
scenen ges plats för föredrag, prisutdelningar och sång med Gunnel Carlson som värd. Det blir Bomässa för insekter och
lekområdet är öppet med drakbyggarverkstad och exotiska fåglar.

Vem som har gjort den flottaste flotten avgörs slutligen av publikens röster och presenteras klockan 15.00 på scenen.

Vill du dela med dig av din instagrambild från gillet gör du det i en pop-up utställning kallad #gillagillet.

Vill du vila dig från alla intryck, ta en paus i Grönt andrum inspirerat av Alnarps rehabiliteringsträdgård.

Flottarna med idéträdgårdar finns på plats i vallgraven till och med 15 augusti.

Hela gillet har fri entré. 

Läs mer på:
landskrona.se/tradgardsgille
Facebook.com/LandskronaTradgardsgille
#landskronaträdgårdsgille

Pressbilder finns att ladda ner på Pressrum

Trädgårdsgillet arrangeras av Fritids- och kulturförvaltningen och Teknik- och serviceförvaltningen, Landskrona stad i samarbete
med föreningar.

För mer information kontakta 
Emelie Zeilon, Samordnare Trädgårdsgillet, Landskrona stad/Kulturstöd
0418-47 31 21
emelie.zeilon@landskrona.se

 


