
ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS!

Under 2014 kan du uppleva Japan med alla sinnen i 
Botaniska trädgården. Gå på guidade upptäcktsfär-
der, gå in i en zen-inspirerad trädgård, var med om 
en stjärnfestival, inspireras av japansk trädgårds-
konst, lär dig ikebana, se blommande bonsaier 
och fira barnens dag på japanskt vis. Japan 2014 
i Botaniska inleds 26 april med en hanami – en 
traditionell japansk picknick när körsbärsträden 
blommar. 

Guidade visningar
Fån april till september visar våra botanister och 
trädgårdsmästare runt bland japanska örter, träd 
och buskar. Många av turerna avslutas i Japandalen. 
Pris 50 kr, biljett köps i butiken.

Ti 29/4 kl 18  Björn Aldén

Ti 6/5 kl 18   Björn Aldén

Ti 20/5 kl 18   Björn Aldén

Sö 25/5 kl 13   Johan Nilson

Sö 1/6 kl 16   Björn Aldén

Ti 3/6 kl 18   Mats Havström

Ti 10/6 kl 18  Henrik Zetterlund

Ti 17/6 kl 18   Björn Aldén

Ti 24/6 kl 18  Mats Havström

Ti 1/7 kl 18   Henrik Zetterlund

Ti 8/7 kl 18   Björn Aldén

Ti 12/8 kl 18   Björn Adén

Sö 24/8 kl 13   Mats Havström

Ti 26/8 kl 18   Björn Aldén

Ti 2/9 kl 18  Johan Nilson

Ti 9/9 kl 18  Mats Havström

Kalligrafi & origami 10/8 kl 12.30-15.30
Workshop med Taeko Svensson från Japanska 
Föreningen och hennes elever.

Origami och papperskonst 24/8
Workshop med Atsuko K Sandberg och Ann-Louise 
Hellman från Japanese Paper Import.
Origami för stora och små kl 11-13. 
Dekorationsblommor för vuxna kl 15-17

AKTIVITETER I VÄXTHUSEN

I Växthusen har Anders Winberg byggt en interiör  
inspirerad av de japanska tehusen. Här kommer 
många av våra aktiviteter att äga rum i år. I vårt 
tehus kan du hela sommaren få reda på mer om 
Botaniska trädgårdens växtexpeditioner till Japan 
och beundra Ulf Janssons ”Onyttingar” som är 
svarvade skålar av japanska träslag. 

I entrén till Växthusen har Sötåsens Naturbruks-
gymnasium byggt en japanispirerad installation.

Öppet varje dag kl 10 – 17. Inträde 20 kr

Program i tehuset:

Blommande bonsaier 31/5 – 1/6
Svenska Bonsaisällskapets medlemmar visar upp 
formgivna azaleor i full blom. 

Te - 18/6 och 27/8 kl 18-20
Kom och lyssna på tekännaren Ralf Vässma från 
Telagret och Botaniskas botanist Magnus Neuen-
dorf när de pratar om ursprung, odling, framställ-
ning och smak. Provsmakning och försäljning. 

Ikebana 28 – 29/6 kl 13
Judit Katkis från Ikebana International visar en 
mindre utställning och berättar hur man arrangerar 
snittblommor enligt denna japanska tradition. 
Pris 50 kr. Köp biljett i butiken, begränsat antal.
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Entrépartiet – bildrabatten har i år två olika 
japaninspirerade motiv; japanska flaggan och en 
shintoportal. Planteringarna i rundlarna går i japan-
ska färgtoner och former. 

Gästträdgården – i år har Mats Lindegren byggt 
en stenträdgård inspirerad av japansk tradition.

Spegeldammen – direkt från Japan kommer våra 
nya granna koi-fiskar som sätts ut i mitten av maj.

Butiken – här kan du köpa det mesta på temat 
Japan. Växter, redskap, böcker, te, beskärnings-
verktyg och mycket annat. Öppet 10-19.

Floras Rike - Butikens övre plan
Här kan du fika, hämta information och titta på 
mindre utställningar. 
Sankai Juku 26/4 –17/8 
Fotografen Håkan Berg visar sin utställning om 
denna berömda japanska dansgrupp. 
Antikt porslin från Japan 26/4 - 1/8
Antikrundans Björn Gremner visar exempel ur sin 
samling av japanskt porslin.
Ta i trä 30/8 – 6/1
Svenska och japanska träslag i samarbete med 
Västarvet och Slöjd & Byggnadsvård på Nääs. 

Köksträdgården – i år odlar vi olika japanska 
grönsaker i pallkragar.

Klippträdgården och Bambulunden – här 
växer många av våra japanska örter. De är utmärkta 
med röda prickar på växtetiketten.

Japandalen - navet i vårt Japan och platsen där 
du finner de flesta japanska träd och buskar. 

ÖVRIGA AKTIVITETER

Koi 31/5 och 6/9 kl 11 - 15
Dessa fiskar är en nationell hobby i Japan där man 
tävlar med koi som vi gör med hundar och katter. 
Koi-fiskar med ovanliga mönster är värdefulla sam-
larobjekt. I Japan är bonsai och koi tätt förbundna 
med varandra och därför kommer Emges Koi till 
Botaniska under bonsaiutställningarna för att visa 
upp vackra fiskar och svara på frågor.

Japansk trädgårdskonst 27/7 kl 13
Keiko Düring berättar om vad som inspirerar till 
design och gestaltning i japanska trädgårdar. 
Japandalen. Pris 50 kr. Köp biljett i butiken.

Var med om en riktig japansk teceremoni 
31/8 kl 11 -13 och 14 -16
Japanska Thesällskapet i Stockhom visar de grund-
läggande principerna i japansk teceremoni, hur 
man hanterar olika föremål som värd i en klassisk 
nybörjarvariant av teceremonin, och hur man beter 
sig som gäst. Personalbyggnaden. Pris: 100 kr. 
Köp biljett i butiken, boka på 031-741 11 00.
Begränsat antal. 

BARNENS JAPAN

Kodomo no hi 4/5 kl 12-15
Kom och fira denna japanska dag för barnens 
lycka och hälsosamma tillväxt. Vi gör koi-fiskar i 
silkespapper och täljer bambuflöjter. Prova på de 
japanska arterna inom Budo under ledning av  
Svenska Budo & Kampsportsförbundet - Distrikt 
väst . Elever från Japanska Skolan bjuder på en 
kimono-show kl 14 och barnen sjunger japanska 
sånger kl 15. Spegeldammen. Inomhus vid dåligt 
väder.

Tanabata 7/7 kl 12 och 14
Kom och fira den japanska stjärnfestivalen med 
sång, ringdans och önskningar som vi hänger upp 
i träden. Det blir också kamishibai-saga, en färg-
stark japansk pappersteater.
Med Ami Skånberg. Stora gräsmattan.

Bonsaier 6 – 14/9
Svenska Bonsaisällskapets medlem-
mar ställer ut sina exklusiva träd i 
vackra krukor och föreningens med-
lemmar finns på plats och svarar på 
frågor. Bonsai betyder växt i skål och 
är en gammal japansk konstform som 
förenar odling och estetik.

Möt en mästare 5/9 kl 18
En av världens främsta bonsaimästare, 
Kunio Kobayashi, håller en demon-
stration och ger en inblick i processen 
bakom att skapa en bonsai.
Pris 50 kr. Biljett köps i butiken.

Plats: Universitetet
Carl Skottbergs Gata 22B.

HUR HITTAR JAG DE 
JAPANSKA VÄXTERNA?

Här finns en

 KARTA


