PROGRAM 2020
Hovdala Slott

En av ritningarna som ställs ut i Lilla Stallet., se sid 4.

L

ika glädjande som det är att presentera årets
program för Hovdala slott, lika tråkigt är det att inte
veta om de arrangemang och den verksamhet vi
planerat överhuvudtaget kommer att kunna genomföras. När det här programmet går i tryck går Sverige
och världen igenom en kris av enorm omfattning.
Vi som arbetar på Hovdala slott är fast beslutna att
genomföra så mycket som vi någonsin kan.

Kanske måste vi tänka i nya banor, ställa om vår
verksamhet och planera för andra typer av arrangemang och öppna oss för de som inte kan besöka oss.
En sak är i alla fall huggen i sten. Hovdala finns alltid
för de som vill och kan komma till oss. Här bjuds det
på öppna ytor, frisk luft och en ljuvlig tystnad.
Varmt välkomna till Hovdala slott 2020!
Jens Olsson
Slottschef

Hovdala slotts program 2020. Med reservation för ändringar.
Besök vår websida för kontinuerligt uppdaterad information: www.hovdala.se
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SOMMARKONSERT
SOMMARTEATER I PARKEN

MINNENAS LABYRINT
För andra sommaren i rad välkomnar vi
Hessleholms Teatersällskap till Hovdala slott.
Kom och upplev en nyskriven dramatiserad vandring
med historiska nedslag. Vi får bl.a. möta parkens äldsta
träd som höjer sin röst, grevinnan uppe på Frankes
pensionat och fröknarna på slottet som berättar om sitt
barndoms Hovdala.
7/6, 13/6, 21/6 och 28/6.
Kl. 13 och 15. Vandringen startar vid tornet.
Biljett köpes i slottsbutiken eller ring och boka på
tel: 0451-26 68 00.
Pris 140 kr.. OBS, begränsat antal platser!
Arr: Hessleholms Teatersällskap i samarbete med ABF

NILS GYLLENSTIERNAS
RITNINGAR VISAS
År 1762 gifte sig friherre Nils
Gyllenstierna med Marie Henrietta Ehrenborg på Hovdala.
I sommar visar vi hans detaljerade förslag på ett helt nytt
Hovdala enligt de då rådande
idealen. Utställningen visar
kopior av hans detaljerade
ritningar av byggnader, park
och stallar.

Foto Erik Zeitler
och Knut Koivisto

DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE
och STINA EKBLAD
Välkommen att roas och förföras av ”La Comédie Française”,
dikt och musik i ljuv förening. Besök dramatikern och författaren Molière i 1600-talets Versaille och Paris.
Den hyllade skådespelaren Stina Ekblad läser ur Molières
komedier Hustruskolan och Misantropen till musik av bland
andra Lully, Marais och Rameau, framförd av Drottningholms
Barockensemble.
STINA EKBLAD är en av våra mest älskade skådespelare
och hon har medverkat i många teateruppsättningar och vi
har sett henne både på filmduken och i tv-rutan. Sedan 1988
är hon anställd på Dramaten och hon har även varit verksam
som lärare vid Teaterhögskolan i Stockholm.
Ekblad har belönats med en rad priser, till exempel Guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll, Gösta Ekman-stipendiet och
Svenska Akademiens teaterpris. Hon arbetar med recitation
av lyrik, gärna i samarbete med musiker och sammanställde
2009 en diktbox med klassisk svensk poesi i uppläsning av ett
hundratal skådespelare.
6 juli, kl. 19-21, inkl paus, Logen.
325 kr, 225 kr studerande, 50 kr barn 0-15 år.
250 kr Hovdala vänner och medlemmar i Drottningholms
Barockensembles vänförening

Utställningen pågår 6 juni30 sept, tis-sön kl. 11-17.
Lilla Stallet. Fri entré.
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Biljetter köpes på:
www.juliusbiljettservice.se
Med reservation för ändringar.

Foto Anna-Lena Ahlström

Foto Thomas Hjertén

Foto Eric Porter

Foto Christine Olsson

Foto Magnus Carlsson

BERÄTTARAFTON
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.

tioners krigserfarenheter i denna tid av pandemi och
oro. Folke Schimanski, historiker och författare, ska
tala om detta tema utifrån hans bok ”Mat - en krigisk
historia”, som spänner sig över två världskrig och flera
länder.

Biljetter säljs på plats eller i slottsbutiken.
För info: 0451-26 68 00.

KNUT KNUTSSON 15 juli
”Mitt liv med konst och antikviteter.”
Äntligen kommer en av våra största antikexperter till
Hovdala slott! Efter drygt 30 år med Antikrundan på
SVT är det nog ingen som inte känner till Knutsson.
Vi bjuds på glimtar ur hans liv och antika anekdoter.

Kl. 19. Entré 100 kr.
Arr: Kultur Hässleholm

ANNA LAESTADIUS LARSSON 24 juni
”#wetoo - om kvinnors utsatthet på 1700-talet.”
Möt Anna Laestadius Larsson, journalist, redaktör
och författare till Barnbruden, Pottungen, Räfvhonan
och Kurtisanen. Berättelser om 1700-talet då kvinnor
förväntades stå till välbärgade mäns tjänst, men då
idéer om ett annat mer rättvist samhälle just fötts.
BODIL JÖNSSON 1 juli
”Tid för tillit och trygghet. ”
Det är faktiskt omöjligt att ha ont om tid. Trots att
så många tror sig uppleva just det. Men vad är det då
som skapar all denna hets och olust? Detta och lite
till kommer Bodil Jönsson, författare och professor
emerita att berätta om ikväll.
FOLKE SCHIMANSKI 8 juli
Under krig och kris ökar matens värde dramatiskt.
Att rädda maten blir detsamma som att rädda
människoliv. Vi kan lära en hel del av äldre genera6

GUNNAR WETTERBERG 22 juli
”Skånes fredliga århundraden”.
Tredje gången gillt! Skåne har tagit sig ur krigen, och
Gunnar Wetterberg fortsätter sin berättelse med den
väldiga omvälvningen. Enskiftet revolutionerade jordbruket, industrin skapade städerna - och järnvägen till
Hässleholm gjorde Skåne svenskt.
LISA LEMKE 29 juli
”Den hållbara hemmamaten - hur vi måste börja tänka
utanför boxen och bli kompis med en bonde!”
Varifrån kommer egentligen maten på ditt bord? Vet
du egentligen hur gammal mjölk luktar? Lisa berättar
om sin resa från barndomen i Småland till att förverkliga sina drömmar och gräva där hon står på en
prästgård utanför Falkenberg. Kocken, författaren och
tv-profilen Lisa Lemke driver två krogar och har gett
ut flera kokböcker.
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SOMMARKVÄLLAR I ORANGERIET

PROGRAM 2020

Välkommen till tre annorlunda aftnar i det vackra Orangeriet.
Det blir historier och musik från skilda tider och som tidigare
år binds kvällen ihop av Peter Alf med berättelser från
Hovdala slott.
ETT SEKEL AV REVYER
- Från Rolf till Ramel
14 augusti
Estradören Mattias Enn
besjunger 100 år av svensk
revyhistoria med kupletter,
humor och nostalgi bland
revykungar och primadonnor.
Rune Lindkvist - piano.

KVINNOLÅT
– på spåren av kvinnorna i
musiken, 28 augusti
Välkommen till en händelserik och stämningsfull afton
där skånska spelkvinnor,
berättelser och framförallt
musiken får stå i centrum
för en kväll. Riksspelmansduon Anna & Miriam tar oss
med på en resa i tid och rum
bland kvinnliga helgon och
kulturbärande nunnor och
musik från trakterna runt
om Hovdala och Skåne.

NÅGONSTANS I SVERIGE
-Beredskapstidens musik
21 augusti
Succéprogrammet från förra
året återkommer i en del 2!
Denna föreställning med LinaMaria Bengtsson och Erik
Ask-Upmark tar er tillbaka
till början på 1940-talet och
bjuder på mycket nostalgi och
ett pärlband av svenska och
internationella örhängen!

Miriam Andersén - sång,
harpa, trumma, snatterpinnar
Anna Rynefors - nyckeharpa,
svensk säckpipa, moraharpa,
sång.

ANGÅENDE COVID 19-VIRUSET
Hovdala Slott följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande sammankomster och evenemang.
Därför ber vi er ha överseende med att det kan blir förändringar i säsongens program. Besök vår websida för kontinuerligt
uppdaterad information: www.hovdala.se

9 april

PÅSKUTSTÄLLNING
Peter Gruvander Zidi Holster
Utställningen pågår t.o.m. 3 maj, tis-sön kl. 11-17.
Stallets vind. Fri entré.

1 maj

ODLINGSTIDER med GUNNEL CARLSON
Åter igen välkomnar vi den alltid så aktuella Gunnel
Carlson! Gunnel berättar om koloniträdgårdsrörelsen uppkomst och utveckling och vad odling
har haft och har för betydelse för oss människor.
Det blir också en massa odlingsprat - Hur kan vi i
våra trädgårdar och odlingar vara med och möta klimatförändringar? Kulturarvsorter – vad innebär
det egentligen? Tusen Trädgårdar står för dörren…
Köksträdgården säljer småplantor av grönsaker,
blomster samt överskott av perenner utanför logen.
kl. 12-15.
Föredrag inne på logen kl.13. Fri entré.

17 maj
Foto Gabriel Henningsson

OBS, begränsat antal platser!
Biljett köpes i slottsbutiken eller ring och boka på
tel: 0451-26 68 00.
Kl. 19-20.30 ca.
Pris 150 kr.
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KORGFEST

Få föremål är så globala som korgen.
Den har funnits i alla kulturer och i alla tider.
Välkommen till en heldag kring korgflätning för
hela familjen, barn från sju år i sällskap med
vuxen. Korgbedömning och miniutställning.
forts. nästa sida
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vår och sommar

PROGRAM

Foto: Tage Steen

16
maj

Fläta ett växtstöd till en kruka eller till dina odlingar. Prova att fläta en kompostkorg.
Material, redskap och handledning finns på plats.
Lördag kl. 11-17. Ingen anmälan, ingen kostnad.

16-17
maj

7 juni
13 juni
14 juni

Ta med: Sax och något att sitta på.
Möjlighet att köpa lunch finns.
Anmälan: Senast 7 juni till Wiveca Vohnsen
tel: 076 046 18 62,
wivecavohnsen@hotmail.com

KORGFEST: DROP-IN-VERKSTAD på lördagen

19 juni

Arr: Östra Skånes Hemslöjdsförening

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

KURS I PILFLÄTNING FÖR TRÄDGÅRDEN

Här får du möjlighet att lära dig att använda pil
till många olika saker, fläta växtstöd, rör som
fungerar som ytterkrukor, väggkoner, fågelmatare
av olika slag, olika varianter av amplar m.m.

Kl. 13-16. Fri entré.

Föranmälan krävs och görs på:
www.hemslojdeniskane.se/korgfest20
Lör-sönd 16-17 maj, kl. 10-16.

21 juni

Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Hovdala Vänner

Arr: Östra Skånes Hemslöjsförening och
Skånes Hemslöjdsförbund

24 juni

MINNENAS LABYRINT, se sid 4
Dramatiserad vandring med HeTS

28 juni

BERÄTTARAFTON #1, se sid 6-7

1 juli

MINNENAS LABYRINT, se sid 4
Dramatiserad vandring med HeTS

4-5 juli

BERÄTTARAFTON #2, se sid 6-7

MINNENAS LABYRINT, se sid 4
Dramatiserad vandring med HeTS
MINNENAS LABYRINT, se sid 4
Dramatiserad vandring med HeTS
HANTVERKSKURS - Gräskronor
Vi plockar vårens vackra gräs och gör fina
gräskronor eller annan prydnad.
Ledare: Wiveca Vohnsen.
Kl. 10-15.
Kostnad: Medlem 350 kr., övriga 380 kr.
Materialkostnad: 30 kr tillkommer.
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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.
Kl. 11-16. Fri entré.
Arr: Svenska Pelargonsällskapet

sommar

PROGRAM

Foto: Jens Rydell

6 juli

4 juni: kl. 21 • 16, 23, 30 juli: kl. 21
• 13, 20 aug: kl. 20 • 29 aug: kl. 19.30 International
Batnight • 3, 10 sept: kl. 19 • 17 sept: kl. 18
Biljett köpes på plats eller på:
http://bokskogslopare.se

DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE
med STINA EKBLAD, se sid 5.
”La Comédie Française”, dikt och musik i ljuv
förening. Stina Ekblad läser ur Molière.
Ur programmet:
Jean-Baptiste Lully:
ur ”Le bourgeois gentilhomme”
Jean-Philippe Rameau: ur ”Hippolyte et Aricie”
Marin Marais: ur ”Pièces de viol V”
Jean-Philippe Rameau: ur ”Pigmalion: Ballet suite”
Kl. 19-21, inkl paus, Logen.
325 kr, 225 kr studerande, 50 kr barn 0-15 år.
Biljett: www.juliusbiljettservice.se

Pris: 200 kr. Fika ingår.
Familjespecial: Gratis för barn och ungdomar
under 18 år i sällskap med betalande vuxen.
Arr: Bokskogslöpare

22 juli

BERÄTTARAFTON #5, se sid 6-7.

23 juli

8 juli

BERÄTTARAFTON #3, se sid 6-7.

11-12
juli

HJORTJAKTEN TILL HÄST
Tävling i beridet bågskytte.
Information hittar du på www.hovdala.se

ALLSÅNG PÅ SLOTTET
Klassisk allsång med många välkända sånger och
trevlig stämning. Allsångshäfte finns på plats, ta
med något att sitta på!
Gästartister: Monia Sjöström och Emil Sigfridsson.
Allsångsledare och husband: Malin Fredriksson,
Anna Renud, Fredrik Silfverberg, Mikael Jönsson
och Mathias Tofte.

15 juli

BERÄTTARAFTON #4, se sid 6-7.

Kl. 18.30, ca 2 h ink paus. Fri entré!

Arr: Drottningholms Barockensemble

juni
sept

KVÄLLSVANDRING med FLADDERMÖSS
Upplev fladdermössens Hovdala. En spännande,
intressant och rolig naturvandring på Hovdala i
skymning och mörker. I Sverige har man påträffat
19 fladdermusarter och 18 av dem har setts eller
hörts på Hovdala. Vi spanar efter fladdermöss och
använder fladdermusdetektorer för att lyssna på
dem. Evenemanget tar ca två timmar. Start och
avslut vid slottet. Vi träffas vid porttornet.
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Arr: Love the project i samarbete med Hovdala Slott
Finansiär: Sparbanken Skåne

25-26 juli

Skånska Operan ger:
TROLLFLÖJTEN av W.A. MOZART
I sommar kommer Skånska Operan ta er med in i
spelens utmanande värld. I en värld där allt verkar
möjligt ska Papageno och Tamino lösa ett uppdrag.
Olika nivåer av utmaningar ska klaras av på vägen.
Det är tur de fått sina magiska hjälpmedel för
farorna lurar överallt.
Vem kan man lita på? Vem säger sanningen?
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sensommar - höst
20/9
2020

OTT
LA SL rhet
OVDA - Trädgård - Hållba
H
Å
P
k
S K Ö R D EFESTiskt - Lokalt hantver

og
Närproducerat - Ekol

Foto Susanne Pälmer

Ni kommer att roas och förföras, hänföras av
magisk musik och njuta av godhetens triumf.
25 juli kl 19.00 & 26 juli kl 16.00
Biljetter: www.skanskaoperan.se och
Hässleholms kulturhus.
29 juli

BERÄTTARAFTON #6, se sid 6-7.

14 aug

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Från Rolf till Ramel”, sid 8.

15-16
aug

SNAPPHANERALLYT
För tid och information: www.hlmk.com

6 sept

Arr: Hässleholms Hovdala Vandrarförening

13 sept

13 sept

NOSE WORK - HOVDALASNIFFEN
En dag då Hovdala myllrar av nosande hundar.
Nose Work är en internationell tävling med 50
hundar av alla möjliga raser.
http://www.hagadalhastohund.se/26356128

Kl. ca. 9-16. Fri entré.

Arr: Svartpepparn´s Kennel

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Någonstans i Sverige”, sid 8.

28 aug

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Kvinnolåt”, sid 8.

30 aug

GLÖTTADÁ
Välkomna till barnens dag på Hovdala slott!
Glöttadán kommer att bjuda på många roliga
aktiviteter och allt är gratis!
Program kommer på www.hovdala.se
Kl. 11-16. Fri entré.
Parkeringen kostar 20 kr och sköts av ideella föreningar. Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Hässlehem

5 sept

SNAPPHANETUREN
För information: www.snapphaneturen.se
Arr: Hässleholms cykelklubb

Arr: Hässleholms motorklubb

21 aug

VANDRARDAG PÅ HOVDALA
Vandra tillsammans på Hovdala naturområde. För
information: www.hhvf.se

HÄSSLEHOLMSLOPPET, HAIS TRAILLOPP
Anmälan och information hittar du på
www.hassleholmsloppet.com
Arr: Hässleholm AIS 14

20 sept

SKÖRDEFEST!
Välkomna till en dag där vi fokuserar på
Närproducerat - Hantverk - Hållbarhet - Odling.
Marknad med mat, musik, hantverk och grönt.
Försäljning av skördeklart och överskott på perenner från Hovdalas köksträdgård.
Mer information på www.hovdala.se.
Kl. 11-16. Fri entré.
Parkeringen kostar 20 kr och sköts av ideella
föreningar.
Arr: Kultur Hässleholm

27 sept

CRAZYDOG TRAIL
CaniCross, terränglöpning med hund.
Tävlingsbanorna är på 1 km, 4 km och 12 km.
Start och mål vid Hovdala slott.
Arr. CrazyDog
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BOKETORP OCH BROSLÄTT
Boketorp är en mindre fastighet i nära anslutning till
Hovdala slott och en av få kvarvarande fastigheter i den
numera försvunna hantverksbyn Broslätt, som tidigare låg
ett stenkast från slottet. Därmed utgör Boketorp en betydelsebärande del i kulturmiljön kring Hovdala slott.
Hovdala slott genomför nu tillsammans med HIBAB och
i samverkan med Regionmuséet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne renovering och restaurering av Boketorp.
Projektet är en del i arbetet med att bevara och utveckla
kulturmiljön runt slottet och att återigen skapa liv och
rörelse på Broslätt.
Mangårdsbyggnaden, den sk. gula villan, renoveras och
restaureras i sen 1800-talsstil medan ladan rivits och ska
återuppbyggas i samma mått och stil som den tidigare
byggnaden.
Byggnaderna kommer att användas till den natur- och
kulturpedagogiska verksamheten vid slottet, för undervisning och möten, samt som service- och mötesplats för
vandrare och föreningar som ofta nyttjar Hovdalaområdet.
Lokalerna kommer att vara bokningsbara.
Projektet finansieras av Hovdala slott, HIBAB, EU (genom
Landsbygdsprogrammet) och Länsstyrelsen Skåne. Allt
arbete på byggnaderna kontrolleras av en antikvarisk expert
från Regionmuséet Kristianstad.
Arbetet påbörjades under 2018 och förväntas vara klart i
november 2020. Intresserade kan följa delar av arbetet via
vår hemsida och den rapport som tagits fram av vår antikvariska expert.
Vi hälsar er välkomna till ny verksamhet på Hovdala slott
under kommande säsong 2021!
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PARK och TRÄDGÅRD
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.
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.
I köksträdgården pryds odlingskvarteren av vackra sommarblommor som försörjer anläggningen med snitt till
slott och orangeri. Grönsakerna skördas lagom till årets
höjdpunkt - Skördefesten! Växterna i köksträdgården drivs
i huvudsak upp från frö och allt odlas ekologiskt.
Nödens tid tar sitt uttryck i köksträdgården detta odlingsår
och ätbara grödor och andra nyttoväxter får stort utrymme.
Under Hovdalas historia har det funnits år av både välgång och överflöd. Ehrenborgarna har stolt kunnat visa
18

upp en vacker och välmående anläggning. Men de har också fått möta nöd och sparsamhet, med uppodlade parkytor
och byggnader under långsamt förfall.
Nyttogrödorna i kvarteren blandas upp med vackra
blomster av olika slag.
Familjeträdgården bjuder på bärbuskar och annat ätbart
- smaka gärna! Här kan du också följa jordens hjälpredor,
maskar och andra småkryp, i kompostlådorna. Pollinatörerna - våra fjärilar, bin och humlor, har gott om boplatser
och mat i familjeträdgården. En fågelskrämma, tillverkad
av barn på Tormestorps Fritidshem avd. Lillfritids, övervakar odlingarna.
Ta en tur längs förlovningsstigen och beundra de vackra
förlovningsträden som står sammanflätade sedan lång tid
tillbaka. Här kan du också se tydliga spår av karpdammar
och diken, som funnits här sedan 1734 - troligen ännu
längre. Med lite tur är Sigvard i parken och klipper gräset
med sin hästdragna klippare.
Parken är öppen året runt med fri entré.
Information om parkguidning se sid. 21.
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ÅRETS GUIDNINGAR
EHRENBORGSKA VÅNINGEN
Följ Ehrenborgska släkten och slottets historia samt
berättelser om andra människor och levnadsöden på
gården under århundranden. Visningen tar ca 1 timme.
Allmänna guidningar:
6 juni – 30 aug, tis – sön kl. 14.
5 sept – 27 sept, lör - sön kl. 14.
Följande dagar är det ingen visning av Ehrenborgska våningen: Midsommarafton 19 juni och Glöttadán 30 augusti
Entré 120 kr per person, barn upp till 12 år fri entré.
Biljett köpes i slottsbutiken. Tel. 0451-26 68 00.
Visningen tar ca 60 min.

FRED OCH OFRED
Utomhusvandring med berättelser från Hovdalas krigiska
historia, från slagfält till övningsfält. Vi går upp i tornet och
det innebär en klättring uppför brant trappa.
Allmänna guidningar:
30 juni, 14 och 28 juli kl. 12.
Pris 120 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Biljetter säljs i slottsbutiken. Tel. 0451-26 68 00.
OBS! Max 25 deltagare.
BROSLÄTT - hantverksbyn som försvann
Utomhusvandring med berättelser om folket som bodde i
byn som var knuten till Hovdala slott. Skor och kläder efter
väder!

Guidning av Ehrenborgska våningen kan bokas
15 april - 30 oktober.

Allmänna guidningar:
7 och 21 juli och 4 aug, kl. 12.
Pris 120 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Biljetter säljs i slottsbutiken. Tel. 0451-26 68 00.

Priser gällande gruppbokning:
100 kr per person. Minimipris per grupp 1.000 kr
Startavgift kväll efter kl. 17.00 och helg 1.000 kr per grupp
För mer information och bokning: 070-71 70 68

DEN HISTORISKA PARKEN
Följ med trädgårdspersonalen på en rundtur. Ta del av
parkens historia, förändringarna den genomgått samt hur
den tas om hand idag.

FAMILJEGUIDNING med POSTA-NILLA
Följ med PostaNilla till Wendels stuga och där hon berättar
spännande historier om rövare, kungens hemliga brev och
annat ur sitt liv.
Visningen tar ca. en timme och innebär en kort promenad.

Allmänna guidningar:
25 juni, 9 juli och 6 augusti kl.12.
Pris 120 kr, barn upp till 12 år fri entré.
Bokning för grupper från 1/5 – 30/9. Kontakta trädgårdsmästare Jenny Lindberg på 0733-401813 eller maila jenny.
lindberg@hassleholm.se

7, 9, 14, 16, 21 och 23 juli kl. 13.30.
Pris 50 kr, upp till 5 år fri entré.
Biljetter säljs i slottsbutiken. Tel. 0451-26 68 00.
OBS! Begränsat antal platser. 20

INFORMATION SAMT BOKNING FÖR GRUPPER
Visningar utöver dessa datum endast förbokning.
Information samt bokning: tel: 0709-71 70 68,
hovdalaslott@hassleholm.se
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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.
Drycken är utvald av Hovdala slottsrestaurangs sommelier,
vårt öl- och vinsortiment passar utmärkt till slottsbuffén.
Påskmeny 10-13 april.
Slottsbuffé från 7 april, tis-sönd.
Helgbuffé 18 jan - 22 nov.
Gåsamiddag 31 okt, 1, 7 och 8 nov.
Traditionellt julbord 27 nov - 20 dec.
Öppettider: tis-fre kl. 12-15, lör-sön kl. 12-16.
Se hemsida för pris.
Med reservation för bröllop, högtidsdagar och privata fester.

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN
TILL HOVDALA!
Hovdala är aldrig stängt, parken är alltid öppen!
Kom in i slottsbutiken och hämta målargrejor, picknickfilt, käpphästar, håvar, spel och annat roligt att
låna under dagen. Man kan också köpa en skattkarta
och gå på Hattjakt i parken.
Kika in i Lilla Stallet där vi i år visar kopiorna av
Gyllenstiernas ritningar från 1700-talet. De är förslag
på en total ombyggnad av Hovdala.
I vagnslidret hittar du utställningen ”Slottets Läderlappar”. Upptäck de 19 fladdermusarterna som finns i
Sverige, varav 18 av dessa finns här på Hovdala.

Midsommar är restaurangen abonnerad.
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.
1 maj - 29 sept, tis-sön kl. 11-17.
Midsommar serverar vi smörgåstårta och sillatallrik.
TRÄDHUSETS CAFÉ
Njut en god fika i ett unikt café i trädtopparnas höjd.
Öppet mån-sön kl.12-17, från 22 juni - 16 aug.
Information och bokning
Tel: 0451-186 15.
Mail: hovdalaslottsrestaurang@gmail.com
Web: www.hovdalaslottsrestaurang.se.

BUTIK OCH RECEPTION
Hovdala slottsbutik säljer allehanda ting och böcker
med anknytning till livet på slottet och i historien både Hovdala slotts och Skånes.
Vi säljer hantverk från närområdet som ting i lin,
skinn, smide, stickat, tovat, keramik och vävt, men
också andra vackra saker, livsmedel och böcker från
nu, som passar till presenter och souvenirer.
Här finns också vandringskartor och information om
lokala utflyktsmål och sevärdheter.
Öppettider: april-sept kl. 11-17 tis-sön.
Telefon: 0451-26 68 00
Mail: hovdalaslott@hassleholm.se
Web: www.hovdala.se
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VÄLKOMNA TILL HOVDALA SLOTT
Öppettider: april-september tis-sön kl. 11-17
Tel: 0451-26 68 00
Mail: hovdalaslott@hassleholm.se
Web: www.hovdala.se
Hovdala slottsrestaurang och Fröknarnas Café
bokning och information på:
Tel 0451-186 15
Mail: hovdalaslottsrestaurang@gmail.com
Web: www.hovdalaslottsrestaurang.se
Park och köksträdgård är alltid öppna för besök.
Hovdala slott – ett nationellt kulturarv
7 km söder om Hässleholm
Hovdala slott ägs av Statens fastighetsverk och drivs av
Hässleholms kommun genom Kultur- och fritidsnämnden.
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.
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