
När annuellerna är planterade börjar 
sommaren i Botaniska. Årets färger är 
härligt pastelliga med inslag av mörka 
stråk. I Floras Rike pågår utställningen 
Kryddor från Rosengård och i växthu-
sen utmanar Jeanette Schäring grän-
sen mellan konst och vetenskap i sin 
utställning Matter in Motion.
Ta med släkt och vänner som är på 
besök i sommar på en tur i Botaniska 
trädgården. Dagliga guidningar kl 14 
och sightseeingtåg varje onsdag och 
söndag.

’

SightSeeingtåget StinSen
Åk tåg från entrén till Klippträdgården.
Avgår varje halv timme sö kl 11-16, 
on kl 17-20. 
Enkel 20 kr / t.o.r 40 kr.
Tåget kör t.o.m. 29/9.

guidningar
1/7 - 11/8 kl 14
En övergripande guidning i trädgår-
den i samarbete med guidenätverket 
Walknet. Guidningarna sker på svenska 
med sammanfattning på engelska vid 
behov. 50 kr, fritt med Göteborg City 
Card.

Matter in MOtiOn 
and the mysticism of Nature’s colour.
Växthusen 29/6–22/9 kl 10–16.
Jeanette Schäring utforskar gränserna 
mellan konst och vetenskap. Med sin 
utställning vill Jeanette Schäring väcka 
frågor kring vatten, växtpigment, håll-
barhet och vårt känsliga ekosystem. 
Själv kallar hon sitt arbete ”Bioart”, 
natur och människa som en enda or-
ganism.
Vernissage med performance 29/6 kl 
13. Här får du även träffa professor Jo-
nas Bergquist från Uppsala universitet 
Läs mer om konstnären här

kOM&lek
invigning fredag 28/6 kl 13.
HDK-studenter har gjort en lekplats i 
pil vid skolträdgården vid dinosaurier-
na. Lekplatsen står kvar till 17/8.

kryddOr från rOSengård 
t.o.m 30/9 öppet 10-19
Det omtalade mångfaldsprojektet i 
Malmö besöker Botaniska med sin ut-
ställning. Floras Rike (ovanför butiken) 

gÄSttrÄdgården
Mats Lindegren har byggt årets gäst-
trädgård. Temat är sten och alpina väx-
ter och den har fått namnet ”Rörelse, 
Kraft och Stilla Skönhet”. 

VÄxtrådgiVning
Växtrådgivingen är stängd under juli. 
Du kan ringa FOR (Fritidsodlingens 
Riksorganisation). De har rådgivning 
på tel 018-152600.
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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).
    Hundar får inte vara i trädgården 1 mars - 30 september 
    Prenumeration nyhetsbrev: agneta. green@vgregion.se
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