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Snart är det dags att börja spana efter tulpanerna som grävdes ner i höstas. Alltid lika
spännande att se om de kommer upp! Föreläsningar, vandringar, kurser och två
trädgårdsmässor tipsar vi om denna gång.

Vingslag över Haga
En föreläsningsserie på Konstakademien om Hagaparken äger rum under vårterminen. Serien är ett
samarbete mellan sex akademier och Kommittén för gustavianska parken. Samtliga föreläsningar
hålls på lördagar kl 15.00 i Konstakademiens hörsal, Fredsgatan 12. Föranmälan och biljetter krävs,
läs mer på http://konstakademien.se/vingslag-over-haga/ Närmaste föreläsningstillfälle är 11 mars.
Föreläsningarna handlar bland annat om Från kungens Haga till Edelcrantz Skuggan, Hellas i Haga
och Arkadien sett från Bergshamra.
Två promenader i Hagaparken ordnas också.

Kurser på Skansen
Är du sugen på att lära dig mer om gråärter, fönsterrenovering, tunnbrödsbakning,
gärdesgårdsbygge eller något annat praktiskt? Gå en kurs på Skansen. Utbudet är stort från februari
till juni. Kurserna är av olika längd, från ett par timmar till två dagar. Kursutbudet hittar du här:
http://www.skansen.se/sv/kategori/kurser-kvallar-forelasningar-0

Det växer på Bergianska
Bergianska trädgården har flera visningar och föreläsningar under våren. Edvard Anderssons växthus
kan besökas 26 februari, och 1 mars är det en särskild kaktusvisning för sportlovslediga barn (och
deras vuxna anhöriga). Sedan fortsätter man med olika visningar hela året ända fram till 24
november, då utställningen Jul i växthuset öppnar. Hela programmet finns här:
http://www.bergianska.se/bes%C3%B6k-oss/program

Stockholms trädgårdsmässa i Kista
Först ut av trädgårdsmässorna är Stockholms trädgårdsmässa i Kista 24 – 26 mars. Som sig bör finns
lökar, fröer och perenner till salu, liksom trädgårdsredskap med mera.
Mer information finns på http://sthlmtradgardsmassa.se/

Nordiska trädgårdar i Älvsjö
Den årliga höjdpunkten för trädgårdsentusiaster på Stokholmsmässan i Älvsjö, äger i år rum 6 – 9
april. Missa inte Kunskapsgatan längst bort i mässhallen. Där finns många olika specialföreningar och
massvis med oerhört kunniga experter som kan svara på frågor och slussa vidare till andra kunniga.
Gratis 30 minuter långa föreläsningar äger rum på fyra olika scener samtidigt. Här kan du möta
kända och spännande trädgårdsprofiler som berättar om sina specialämnen.
Läs mer på http://www.nordiskatradgardar.se/

Om du har tips och idéer som du vill dela med dig av så mejla till ann@hembygd.se
Sprid gärna nyhetsbrevet vidare till de som du tror är intresserade och be dem anmäla sig som
prenumeranter till samma adress .

