
Just nu arbetar vi för fullt inför nästa år 
då vi är en del av Gothenburg Green 
World Läs mer

Är du trött på julmarknader?
Kom till oss och fira 1:a advent! 
Vi har tänt julbelysningen och Botanis-
kas Vänner bjuder på kaffe och lussekat-
ter i Växthusen kl 13 - 15. Här öppnar 
också årets julutställning ”Frostig vinter” 
som skapats av Sötåsens floristutbild-
ning. I Floras Rike kan man njuta av fo-
toutställningen ”Botanica Poetica”.
Söndag 29 november kl 12 - 16.

Butiken
Vi byger om i butiken och slår upp dör-
rarna i samband med Botaniskas Vän-
ners julfest. Alla medlemmar får 25% 
rabatt på hela sortimentet kl 18 - 20 
samma kväll. Lönsamt att bli medlem 
innan dess alltså. 
Onsdag 2 december kl 18 - 20.
Lös medlemsskap här

Butiken har dukat upp alla julsaker och 
fina julblommor. 

Du har väl 
inte glömt att 
köpa amaryl-
lislökar?

UTSTÄLLNINGAR

Botanica Poetica

De båda vänkollegorna Marie-Louise Le-
fevre och Annika Jacobson har tillsam-
mans skapat detta fotokonstnärliga pro-
jektet. Floras Rike 28 nov - 10 jan.
Verrnissage lö 28 nov kl 13 - 17.

Frostig vinter

Sötåsens floristutbildning från Töreboda 
ställer ut på temat frostig vinter.
En känsla av frost, snö, vitt, silver och 
grått kommer att förmedlas. Floristisk 
kreativitet i samklang med vackra mate-
rial. Växthusen 29 november - 10 januari. 
Öppet 10 - 16.

Vi byter adress till hemsidan
www.botaniska.se

Betong i Växthuset
Skulpturer i betong av Evalena Jönsson 
Lunde. Evalena är maskör/kostymör och 
konstnär i Göteborg. Hon har tidigare 
haft två mycket uppskattade utställning-
ar med betongskulpturer i Södra Halv-
klotet i Växthusen. Utställningen pågår 
t.om. 10 januari.
Vernissage sö 13 december kl 13 - 16.
Musik av Pekkanini som spelar på sin  
theremin.

Vi har öppet alla dagar under helgerna 
utom i Växthusen 24, 25, 31 december 
och butiken 25 december. Välkommen!

Programmet för nästa år kommer ut i 
tryckt form i slutet av januari och något 
tidigare på botaniska.se. Är du medlem i 
Botaniskas Vänner får du programmet i 
brevlådan i februari.

Nyhetsbrev 
december 2015

Göteborgs botaniska trädgård, Carl Skottsbergs Gata 22A,  413 19 Göteborg
tel: 010 - 473 77 77 botaniska.tradgarden@vgregion.se www.botaniska.se

1 oktober - 29 februari är hundar välkomna i trädgården. Kopplade så klart.
Cykling i trädgården är förbjudet.

Trädgården har öppet varje dag kl. 9 tills solen går ner. Frivillig entréavgift 20 kr.
Växthusen 10-16 (sep - april) 10 - 17 (övrig tid).  Entréavgift 20 kr.
Butiken  12 - 17 (nov - mars) 11 - 18 (okt) 10 - 19 (övrig tid). 

Verksamheten ingår i

http://www.gothenburggreenworld.com/det-grona-aret/
http://www.botaniskasvanner.se
http://www.botaniska.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/
http://www.gotbot.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/
mailto:botaniska.tradgarden@vgregion.se
http://www.gotbot.se/sv/kulturplattformen/Goteborgs-Botaniska-Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/
https://www.facebook.com/goteborgs.botaniska.tradgard
https://instagram.com/botaniskatradgarden/

