PROGRAM 2017
Hovdala Slott

Hovdala slotts program 2017.
Produktion Sandra Anderberg.
Med reservation för ändringar.
För aktuell information se www.hovdala.se
Tryckeri:

HOVDALA - en plats för alla
I år presenterar Hovdala berättare som rest och sett mer
än de flesta av oss, en utställning med fotavtryck från hela
världen och en opera om kärlek över alla gränser. Personer
som öppnat sina sinnen för världen, för nya människor
och andra kulturer.
Aldrig har det varit viktigare att låta Hovdala få vara en
plats för alla och som alltid vill vi visa att Hovdala kan
vara just det.
Varmt välkomna!
				
				

Jens Olsson
Slottschef

PROGRAM

vår och sommar 2017

Foto: Elaine Karlsson

14
april

PÅSK
Barn från skolor i kommunen ställer ut på stallets
vind. Årets tema är fötter och det är en flirt med
sommarens stora utställning av Jörgen Johansson.
Vernissage långfredag kl. 14.
Utställningen pågår t o m 1 maj.

26-27
maj

Tis-sön kl. 11 - 17. Fri entré.
Butiken är öppen.
Arr: Kultur Hässleholm

1
maj

VI HÄLSAR IN VÅREN
Invigningstal och sång på slottstrappan.
Årets fågelskrämmor är nu på plats i köksträdgården! De är tillverkade av skolbarn från
skolor i kommunen.
Plantskola för barn - så ett frö och ta med dig
hem. Försäljning av fröer, plantor och pelargonsticklingar.
För tider och mer information: www.hovdala.se
Kl. 11 - 17. Fri entré.
Arr: Kultur Hässleholm

7
maj

VÅRT GRÖNA KULTURARV
Gamla sorter, varför är de så viktiga att bevara?
POM (Programmet för Odlad Mångfald) och
NordGen från SLU i Alnarp informerar om sitt
arbete kl.14 och kl.16 i Orangeriet. Försäljning av
gamla sorters perenner, rosor, pelargoner mm.
Kl. 13 - 17. Fri entré.

2017
hovdala medeltidsdagar

HOVDALA MEDELTIDSDAGAR
Kom och upplev två dagar med fullspäckat
schema för hela familjen. Drygt 40 riddare till
häst tävlar i SM i Tornerspel. Hovdala fylls av
musik, underhållning, roliga och spännande upplevelser i en vacker miljö.
Årets nyhet är Barnens Borggård som
bjuder på skattjakt för att hitta drakens guld och
flera gratis aktiviteter för barn upp t o m 12 år.
Fredag kl. 10 - 18, lördag kl. 10 - 17.
Entré 100 kr, gratis för barn 0 - 12 år.
Parkeringen sköts av ideella föreningar och
kostar 20 kr.
www.rikstornering.se
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med SRS

3-18
juni

BLICKFÅNG - Broderiutställning i Orangeriet
Vernissage 3 juni kl. 13 - 17.
Hesslestygn ställer ut fritt broderi:
Jane Asplund-Rosenqvist
Inga-Britt Jeppsson
Margareta Persson
Anne-Britt Pettersson
Anna-Stina Purk
Elisabeth Rosén
Kerstin Walther
Tis-sön kl. 11 - 17. Fri entré.
Arr: Broderigruppen Hesslestygn

Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med SLU

4

5

MED FÖTTERNA PÅ JORDEN
JÖRGEN JOHANSSON
Vernissage 17 juni.
Utställningen pågår t.o.m. 1 okt på stallets vind.
Tis-sön kl. 11-17. Fri entré.
Mina bilder handlar varken om ett par fötter eller om
mig.
De handlar om oss, vår värld, om stress och elände, om
gott och ont, om det som känns bra och om sådant som
försöker visa och beskriva såväl humor, tristess, elände
och kärlek.

Inte minst vår natur, vår omgivning, vad vi har sett och
betraktat som ofta försvinner ur vårt minne på grund av
jäkt och den vardagliga stressen.
Genom att titta ner på marken påminns vi om fördärv,
om den avsaknad av respekt vi visar vår miljö och det
arv som vi lämnar efter oss till våra barn. Men på marken kan vi också se hur nytt liv spirar, som inger hopp,
om framtid och om överlevnad.
Jag tycker ofta att vi glömmer bort att se och upptäcka
vad som finns runt omkring oss. Just där vi står. Med
mina bilder vill jag påminna alla om att stanna upp
ibland, känna efter hur vi mår, uppleva, njuta, förfasas av,
gilla eller ogilla den plats där vi råkar vara, just då.
Jörgen Johansson
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Foto: Tage Steen

23
juni

MIDSOMMARAFTON
Traditionellt midsommarfirande. Var med och klä
midsommarstången, därefter blir det sång och
dans. Caféet öppet.

5 juli
7-8
juli

Kl. 13 - 16. Fri entré.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Hovdala Vänner

28 juni
30
juni

BERÄTTARAFTON #1, se sid 10-11
DRAKFEST -för hela familjen!
Ta med eller gör en enkel drake på plats, ställ upp
i Draktävlingen och få den bedömd av Drakjuryn. Fika och lyssna på musik av lokala förmågor, prova att gå på styltor eller kanske spela ett
parti kubb.
Drakverkstad från kl. 12 i tältet framför stallet.
Juryn och underhållning är på plats kl. 17 och
kl. 18 blir det prisutdelning.
För information om tävling, jury och
underhållning se www.hovdala.se
Fri entré.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Studiefrämjandet

1-2
juli

PELARGONDAGAR vid Orangeriet
Svenska Pelargonsällskapet är på plats. Titta på
olika pelargonsorter och få inspiration och tips
av experter. Köp sticklingar och plantor med dig
hem.

8

Skånska Operan ger
MADAME BUTTERFLY
En stor opera i det lilla formatet!
Se Puccinis gripande mästerverk om geishan
Cio-Cio San som blir dödligt förälskad i den
amerikanske sjöofficeren Pinkerton och överger
sitt gamla liv.
Till odödligt vacker musik och en öppen scenografi som andas Japan kommer Skånska Operan
att ge er en känslig tolkning av denna tragedi,
kanske den största i operalitteraturen. Med intimt
agerande, sång på högsta nivå och i kläder som
tydligt anger tid och plats berättas det om äkta
kärlek och svek, obrottslig trohet och ansvarslös
lek.
Spelas på Hovdala Slott den 7 - 8 juli kl 19.
Biljetter: www.skanskaoperan.se, för köp online
se www.hovdala.se
Arr: Skånska Operan

11-14
juli
12
juli

BOKBUSSEN
Bokbussen är på plats tis-fre kl. 11 - 17.
BOKLOPPIS
Sälj, köp, byt böcker! Ring slottsbutiken och boka
plats på tel. 0451-183 70. Det kostar 50 kr/bord.
Kl. 11 - 17. Fri entré

Kl. 11 - 16. Fri entré.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med
Svenska Pelargonsällskapet

BERÄTTARAFTON #2, se sid 10-11

Arr: Kultur Hässleholm

12 juli

BERÄTTARAFTON #3, se sid 10-11
9

Berättarafton 2017

ARNOLDS ÄVENTYR

Onsdagkvällarna på Hovdala slott betyder
Berättarafton. Ta med egen stol och fikakorg,
bli berörd, fascinerad eller road av dessa sex
intressanta personers berättelser.
Vid regn flyttar vi in på logen.

Minnen från vår förtrollande planet

medlem i panelen på Fråga Lund, SVT.
Just nu håller han på med Skånes historia i tre
band. Han kommer till Hovdala och berättar om
landskapet och trakten - om de första jägarna för
14 000 år sedan, om hur Skåne blev danskt, och
sedan svenskt - men också om snapphanarna och
om hur Hässleholm blev järnvägsknut.

Nyhet!
Köp säsongskort för 400 kr (du sparar 80 kr).
Biljetter och kort säljs på plats eller i slottsbutiken. För info: 0451-183 70.

19
juli

ARNOLD WERNERSSON - Äventyraren
Han har rest i 164 länder och inrett hönshuset till
ett Kannibalmuseum som blivit vida berömt. En
omtyckt berättare och även Kulturminister i den
utropade republiken Önneköp.

26
juli

TINA THÖRNER
Bonnatösen från Värmland som kom att bli en
eftertraktad kartläsare som navigerat de bästa
förarna till världsmästartitlar. Hon har varit med
om flertalet äventyr bl.a. varit kidnappad i Mauertanska öknen, varit under bevakning av Gaddafis
män i Libyen och blivit historisk i Qatar där hon
stöttat ett helkvinnligt förarteam i Rally Raid.

2
aug

ALEXANDRA VON SCHWERIN
Slottsfru, lyxhustru eller företagsledare?
Vi får höra om de kraftfulla slottsfruarna på
Skarhults slott, från excentrisk drottning till
utmobbad caféservitris som tillsammans avgjort
slottets historia. Det är också berättelsen om
de tusentals kvinnor som fört vårt land framåt
socialt, politiskt och ekonomiskt de senaste 500
åren, men som ännu inte har hamnat i historieböckerna.

Kl. 19. Entré 80 kr.
Arr: Kultur Hässleholm

28
juni

EMMA PETTERSSON var bara 19 år när hon
brutalt misshandlades och lämnades att dö på en
åker utanför Kristianstad. Hennes historia är en
berättelse om styrka och ofattbar livskraft. Till
Hovdala kommer hon med Agneta Almqvist som
skrev boken ”Glöm inte att andas” om Emma
som kom ut förra året.

5
juli

Författaren PER ERIK TELL kåserar om sitt
författarskap och avslöjar hur allting började i
Vinslöv för 15 år sedan. Sedan dess har det blivit
fjorton böcker, deckare, historiska böcker och
reseskildringar. Senaste resan var en fotvandring
från Sverige till Spanien. Han berättar med värme
och humor om människoöden och platser.

12
juli

GUNNAR WETTERBERG är från början
historiker, diplomat och författare. Aktuell som
10
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sommar 2017

19 juli
26 juli

BERÄTTARAFTON #4, se sid 10-11
BERÄTTARAFTON #5, se sid 10-11

28-29
juli

HOVTURNÉN är tillbaka!
Sveriges enda ridande musikfestival underhåller publik i alla åldrar. Wille Crafoord lockar med landets
artister ut i skogarna och rider mellan gods och
gårdar. I år med estradören Anna-Lena Bergelin,
saxofongiganten Magnus Lindgren, den folkkäre
Jan Sigurd, unge stjärnskottet Niklas Lind och folkmusikern Olle Linder. Skratt, dans samt en
och annan tår utlovas.

kliver i land rövar han med sig en magisk katt.
Men det skulle han aldrig ha gjort ...
Christina Claesson har utifrån loggböcker från
1500-talet diktat en berättelse som hon framför
med hjälp av dockor i en föreställning musiksatt
av Fredrik Persson och Tommy Johansson i
Ensemble Mare Balticum.
Här väver de samman nykomponerad och 400årig musik om den nykrönte Kung Christian.
Familjeföreställning, ca 45 min.
Biljetter säljes i butiken, du kan även ringa och
boka: 0451-183 70.
Kl. 11 och kl. 14.
Pris 80 kr, 0 - 12 år 40 kr.

Kl. 19.30, spellängd 2.5 timmar inkl paus.
Biljetter på www.ticketmaster.se
Pris 370 kr, före 1 juni kostar de 300 kr.

Arr: Musik i Syd

Arr: Hovturnén

2 aug
5-6
aug

BERÄTTARAFTON #6, se sid 10-11
HOVDALA INTERNATIONAL HORSE TRIALS
Nordiskt mästerskap i Fälttävlan med publikdagar 5-6 augusti. Slottsdagar med lantlivsmässa,
shower, workshops och föreläsningar.

12
aug

SNAPPHANERALLYT

18
aug

BELLMAN i Orangeriet
Spendera en annorlunda sommarkväll i det vackra
Orangeriet från 1700-talet.
Teo Törnkvist sjunger och spelar Bellmans mest
ekivoka epistlar. Skratt och rosiga kinder utlovas.
Vin och frukt säljes i pausen.

För pris, program och övrig info:
www.hovdalahorsetrials.com

Biljetter köpes i slottsbutiken eller ring och boka
på tel: 0451-183 70. Begränsat antal platser.
Kl. 19 - 20.30 ca. Pris 100 kr.

Arr: International Horse Trials i samarbete med
Kultur Hässleholm

12
aug

KUNG CHRISTIANS PEKFINGER
Berättarkonsert för hela familjen.
Året är 1599 och Kung Christian, blott 22 år,
far till Nordkap - vid denna tid världens ände.
Kungen är van att få allt han pekar på, så när de
12

Arr: Hässleholms motorklubb

Arr: Kultur Hässleholm

20
aug

SNAPPHANETUREN
Arr: Hässleholms cykelklubb
13
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höst och vinter 2017

Foto: Jens Rydell

juni
aug

Foto: InPhokus by Funke

KVÄLLSVANDRING med FLADDERMÖSS
Följ med på kvällsvandring i skymning och
mörker och spana efter fladdermöss vid slottet
och upp till Hammarmölledamm.
Stefan Viktorsson guidar. Lyssna med fladdermössdetektorer. Start och avslut vid Porttornet,
vandringen tar ca två timmar. Enkel fika ingår.
Biljett köpes på plats eller på:
http://bokskogslopare.se
Pris 150 kr, barn gratis i vuxens sällskap.
8 juni: kl. 21 • 13, 20, 27 juli: kl. 21 •
3, 10, 17 aug: kl. 20 • 26 aug: kl. 19 •
7, 14 sept: kl. 19 • 21 sept: kl. 18

3
sept

Arr: Kultur Hässleholm

10
sept

Arr: Bokskogslöpare

27
aug

LONA-DAGEN
LONA är ett statligt bidragsprogram för lokala
naturvårdsprojekt. På den nationella LONA-dagen presenterar Hässleholms kommun en del av
sina genomförda och pågående projekt. Denna dag ägnas i huvudsak åt att presentera det
pågående projektet Slottets Läderlappar med bl.a.
pysselverkstad för barn.

1
okt

Arr: Hässleholm AIS
14

SKÖRDEFEST
Marknad, säsongsvaror, mat och hantverk.
Mer information på www.hovdala.se.
Kl. 11 - 16. Fri entré
Parkeringen sköts av ideella föreningar och
kostar 20 kr.

Arr: Hässleholms kommun i samarbete med
Kultur Hässleholm.

HÄSSLEHOLMSLOPPET
Motionslopp på 10 km respektive 5,5 km med
start vid Hovdala Slott. Anmälan och information hittar du på www.hassleholmsloppet.com

HOVDALA VANDRINGSFESTIVAL
Vandra tillsammans på Hovdala naturområde.
Sköna, utmanande och unika vandringsleder i ett
varierande landskap med levande historia. Mer
information och bokning på www.hovdala.se
Arr: Hässleholms kommun

Kl. 12 - 16. Fri entré.

2
sept

GLÖTTADÁ
Välkomna till barnens dag på Hovdala slott! Följ
med Hennes nåd som visar sitt slott. Se tornerspelen med Skånska Björnens riddare. Träffa
Räddningstjänsten, titta in i en brandbil och släck
en eld. Ta ditt eget busskörkort på Bokbussen
och skapa i pysselverkstaden.
Glöttadán kommer att bjuda på många fler roliga
aktiviteter och allt är gratis!
Kl. 11 - 16. Fri entré.

Arr: Kultur Hässleholm

v. 44

HÖSTLOV på slottet
Se slottets websida och facebook i sommar.

8-9
dec

VINTERKONSERT PÅ HOVDALA SLOTT
Även i år återkommer förra årets succé!
För info: www.hovdala.se
Produktion och arrangemang: Anna Renud,
Malin Fredriksson och Filip Hällefors

Park och trädgård

VÄLKOMMEN IN I PARKEN

Slottsparken är en viktig del av Hovdala slotts kulturhistoriska värde. Kontakten med det öppna landskapet runt omkring gör att naturen känns väldigt nära.
Här upplever du spår från hundratals år tillbaka i
tiden - allt ifrån gamla träd, torrlagda vallgravar till
åldriga stengärden. Detta ger platsen en alldeles egen
karaktär.

Dessutom odlas gamla sorters ärter och bönor, som har
en historia här i Skåne. Slottet är självförsörjade
på snittblommor och slottsrestaurangen hämtar grönsaker och kryddor härifrån. Växterna drivs i huvudsak upp
från frö, i växthuset eller på friland, och överskottsplantor finns till försäljning. Varje säsong övervakas odlingarna av fågelskrämmor, gjorda av traktens skolbarn.

Det vackra orangeriet, från sent 1700-tal, är öppet
under högsäsong och används flitigt som bröllopslokal, till begravningar och namngivningar. Alldeles
intill växer den ovanliga pimpernöten Staphylea pinnata, som troligen är ett av landets äldsta exemplar.

Ta en tur längs förlovningsstigen och beundra de
vackra förlovningsträden som står sammanflätade sedan
lång tid tillbaka. Med lite tur är Sigvard här och klipper
gräset med sin hästdragna klippare.

I köksträdgården pryds odlingskvarteren av vackra
sommarblommor och skiftande grönsaker. Denna
säsong gestaltas bl.a. olika hantverk från den gamla
hantverkarbyn Broslätt, vilken förr var knuten till
Hovdala.
16

Parken är öppen året runt med fri entré.
Parkguidning finns för grupper från påsk t.o.m. 30 sept.
Ring och boka hos trädgårdsmästare Jenny Lindberg på
0733-401813 eller mail: jenny.lindberg@hassleholm.se.

17

Guidningar

		

EHRENBORGSKA VÅNINGEN
Följ Ehrenborgska släkten och slottets historia samt
berättelser om andra människor och levnadsöden på
gården under århundranden.
Allmänna guidningar 2017:
10 juni – 3 sept
tis – sön kl. 14
4 sept – 30 sept
lörd och sönd kl. 14
Pris 100 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Biljetter säljs i Slottsbutiken eller via nätet.
Midsommarafton – ingen guidning av våningen.
FRED OCH OFRED PÅ HOVDALA
Utomhusvandring med intressanta berättelser och den
spännande bakgrunden till Hovdalas krigiska historia – från
slagfält till övningsfält. Skor och kläder efter väder!
Endast förbokning.
BROSLÄTT - HANTVERKSBYN SOM FÖRSVANN
Utomhusvandring med berättelser om folket som bodde i byn
som var knuten till Hovdala.
Ett besök i ett kvarvarande torp ingår. Skor och kläder efter
väder!
Allmänna guidningar:
27 juni, 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli och 1 aug. Kl. 12
Pris 100 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Biljetter säljs i Slottsbutiken eller via nätet.
Ytterligare visningar endast förbokning.
INFORMATION SAMT BOKNING FÖR GRUPPER
Lars Åström tel 0709-71 70 68, lars.astrom@hassleholm.se
eller på www.hovdala.se
Gruppbokning av Ehrenborgska våningen 1 april – 30 okt.
18

Mat & dryck 		

HOVDALA SLOTTSRESTAURANG
Hovdala slottsrestaurang serverar en gedigen slottsbuffé där
det fokuseras på kvalité. Hembakat bröd med tillbehör, ägg,
lax, olika sillinläggningar och matiga sallader i säsong är
några av godsakerna som ni hittar på buffén. Varmrätterna är
varierande och gjorda från grunden.
Söndagsbuffén är betydligt större och då serveras även
dessertbord samt kaffe.
Drycken på Hovdala slott är utvald av Hovdala slottsrestaurangs sommelier, vårt öl- och vinsortiment passar
utmärkt till slottsbuffén.
Slottsbuffé 18 april - 29 sept
Söndagsbuffé 19 mars - 29 okt.
Gåsamiddag under november.
Traditionellt julbord slutet på nov - dec.
Öppettider: tis – fre kl. 12 – 15, lör – sön kl. 12-16.
Information och bokning på tel 0451-186 15.
www.hovdalaslottsrestaurang.se.
Med reservation för bröllop, högtidsdagar och privata fester.

FRÖKNARNAS CAFÉ
Fröknarnas Café erbjuder hembakade kakor, bakelser och
utsökt kaffe. Under sommaren kan du även avnjuta en lättare
lunch eller prova någon av våra goda smörgåsar. Den härliga
uteserveringen ger dig en perfekt vy över slottet.
Öppet fr.o.m. 1 maj - 1 okt tis–sön kl. 11 – 17.
TRÄDHUSETS CAFÉ
Njut en god fika i ett unikt café i trädtopparnas höjd.
Öppet tis - sön kl.12 - 17 den 27 juni - 13 aug, efter det
helgöppet t.o.m. 1 okt.
MATLAGNINGSKURS - för information och anmälan:
www.hovdalaslottsrestaurang.se eller ring 0451-186 15.
19

Välkomna till Hovdala slott
Slottsbutik, reception, utställningar och utemuseum
är öppet tis-sön kl. 11-17 från april t.o.m. september.
Låna gärna utomhusspel, styltor eller upptäckarsäck
med bl.a. kikare, lupp, håv och picknickfilt och upptäck
naturen på Hovdalafältet. Eller köp en skattkarta och
gå på Hattjakt i parken.
Park och köksträdgård är alltid öppna för besök.
Telefon: reception 0451-183 70
Mail: hovdalaslott@hassleholm.se
Web: www.hovdala.se
Hovdala slottsrestaurang och Fröknarnas Café
Bokning och information på tel 0451-186 15,
www.hovdalaslottsrestaurang.se.

Hovdala slott – ett nationellt kulturarv
7 km söder om Hässleholm
Hovdala slott förvaltas av Statens fastighetsverk och drivs av Hässleholms
kommun genom kulturnämnden. Hovdala slott uppfördes under den
danska tiden och spelade en viktig roll i gränsstriderna. Hovdala slott har
erhållit det förnämliga priset Europa Nostra Award för god och varsam
restaurering. Idag är Hovdala slott en välbesökt anläggning och inbjuder
till heldagsupplevelser.

20

