
Nu är hösten här på riktigt och 
det är dags att dra sig in i växthu-
sen. Här finns elva olika rum och 
alltid något nytt att upptäcka. 
I de tre orkidéhusen blommar 
det mest hela tiden och i foajén 
sprider doftrutan (Murraya pani-
culata) en ljuvlig doft.

Halva världens växter
Magnus Neuendorf visar runt i växt-
husen. Magnus har arbetat i Bota-
niska i mer än 30 år med ansvar för 
växthusen och det finns ingenting 
han inte vet om växterna där, så 
passa på. Magnus har genom åren 
anordnat utställningar om bl.a. te, 
exotisk frukt, choklad, orkidéer och 
köttätande växter.
Söndag 10 november kl 13. 
Pris 50 kr.

Ta en digital rundtur i växthusen

I Botaniskas butik kan du köpa bo-
ken ”Halva världens växter” som 
Magnus Neuendorf och Ingemar 
Johansson har skrivit. Den är en 
spännande resa genom de olika 
växtarterna i växthusen.

KV Konstskola
Grafik, skulptur och textil i Bota-
niska trädgården.

32 elever från KV konstskola stäl-
ler ut sina verk inspirerade av Bota-
niska trädgården.
Utställningen pågår
15 - 24 november i Växthusen och 
i Floras Rike (butikens övervåning). 
Vernissage fredag 15 novem-
ber kl 14 - 16 i båda lokalerna. 
Eleverna finns på plats och berättar 
om sina arbeten.

Fira en ekologisk och rättvis jul
Söndag 1 december kl 12-15.
En heldag i växthusen!
Vi tänder det första adventsljuset 
tillsammans med Botaniskas vän-
ner som bjuder på kaffe och bullar 
i växthusen.
Samtidigt berättar Naturskydds-
föreningen om hur man på ett en-
kelt sätt kan göra julen till en håll-
bar högtid.
Även vernissage för utställningen 
Botaniska broderier.

Botaniska broderier
Gruppen Textila äventyr skapar 
med trådar, tyger och garn inspire-
rade av växter i Botaniska trädgår-
den. Växthusen t.o.m. 6/1 2014
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KOPPLADE hundar är välkomna i trädgården 1 oktober - sista februari

Föreningen Botaniskas Vänner: www.botaniskasvanner.se

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).
     
    Prenumeration nyhetsbrev: agneta.green@vgregion.se

Följ Henrik Zetterlunds blogg
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