PROGRAM 2022
Hovdala Slott

Hovdala slotts program 2022.
Produktion: Sandra Anderberg.
Med reservation för förändringar.
Se www.hovdala.se

Så var det äntligen dags slå upp portarna till slottet

på riktigt. Efter två lite haltande säsonger kör vi fullt
ut igen med Medeltidsdagar, musik, berättaraftnar,
hantverkskurser och mycket annat. Tillsammans med
vårt ”undantag” Boketorp ett stenkast från slottet
kan vi i år presentera det kanske mest omfattande
programmet någonsin.
I september firar vi Povel Ramels 100-årsdag med
”Underbart är kort” vilket i år passar mig personligen
särskilt bra.
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Ja efter mer än tio år på slottet är det dags att tacka
för mig och det har varit en alldeles underbar tid. En
rad av fantastiska år med många minnen för livet. Jag
vill passa på att tacka alla våra besökare, alla de som vi
har haft nöjet att samarbeta med, riddare och artister
samt våra särskilt fina Hovdala Vänner. Men framför
allt vill jag tacka mina fantastiska arbetskamrater jag
har haft under de här åren.
Och till er alla; glöm inte bort att ni alltid är välkomna
till Hovdala slott!
			
Jens Olsson
				
slottschef
3

TEPROVNING med David Louveau
Boka teprovning tillsammans med te-somelier David Louveau.
Under en timme provsmakar du 2 utvalda teer och David
visar hur man brygger det på bästa sätt. Du får möjlighet att
ta del av Davids svindlande äventyr med berättelser om både
te och tekeramikens historia och bakgrund. Nedanför finner
du datum och information om vilka tearter David kommer att
erbjuda. Ett ypperligt tillfälle för dig att lära dig grunderna i
den japanska/kinesiska och taiwanska tevärlden.

DAVID LOUVEAU
Tekeramikens operfekta skönhet

Det hela började under sensommaren 2021 när jag, Mimmie,
besökte tekeramiker David Louveau i hans atelje utanför
Bjärnum. David introducerade mig i den japanska teceremonins ursprung och historia, teskålen som i första
anblick var så naturlig, enkel men uttryckte en så genomtänkt
känsla öppnade upp en ny värld för mig. En ny värld där te
kom att bli konst och där det operfekta blev en skönhet. Det
är den resan jag vill dela med dig. Välkommen till en utställning om tekeramikern David Louveau och te som konst som
är mitt examensarbete i min curatorutbildning.
David Louveau ät tekeramiker, uppvuxen i franska Nya
Kaledonien och flyttade till Sverige 2017.
David Louveau har arbetat med tekeramik i över 30 år i USA,
Frankrike och nu i Sverige. David har påverkats av teceremonin och för honom är förhållandet mellan funktion och
material viktigt. Det är lerans egenskap som David utgår ifrån
och i den processen finns en rik och bred variation av utsökta
glasyrer och leror som David utforskar.
Vernissage 4 juni. Utställning pågår till 31 augusti.
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Japansk teprovning, lörd 11/6 kl 16-17, sönd 12/6 kl 09-10
Kinesisk teprovning, lörd 18/6 kl 16-17, sönd 19/6 kl 09-10
Taiwansk teprovning, lörd 25/6 kl 16-17, sönd 26/6 kl 09-10
Japansk teprovning, lörd 9/7 kl 16-17, sönd 10/7 kl 09-10
Kinesisk teprovning, lörd 23/7 kl 16-17, sönd 24/7 kl 09-10
Taiwansk teprovning, lörd 20/8 kl 16-17,sönd 21/8 kl 09-10
Kinesisk teprovning, lörd 27/8 kl 16-17, sönd 28/8 kl 09-10
Stallets vind. Kostnad: 250 kr.
OBS! Begränsat antal platser.
Anmälan: i slottsbutiken, på tel: 0451-26 68 00
eller mail: hovdalaslott@hassleholm.se
VISNINGAR
Det går att boka en egen visning, gruppvisning eller familjevisning av utställningen. Läs mer på www.hovdala.se.
PEDAGOGISK VERKSTAD 14 juni - 14 aug
I vår pedagogiska verkstad i Lilla stallet kan barn, unga och
vuxna fördjupa sin konstupplevelse. Under utställningsperioden har vi drop-in verksamhet på tisd-sönd, på helgen
är verkstaden bemannad. Om du vill bränna teskålen vi kommer att göra i lera tillkommer en avgift på 50 kr för bränningen, biljetten till bränningen köper du i slottsbutiken.
Läs mer på www.hovdala.se.
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Foto: Thron Ullberg

Foto: Av MKR80, Wikipedia

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.
Biljetter säljs på plats eller i slottsbutiken.
Slottsbutiken tel: 0451-26 68 00.
Kl. 19. Entré 100 kr.
ANNA LAESTADIUS LARSSON 29 juni
”Alla dessa djäfla kvinnor!”
Möt Anna Laestadius Larsson, journalist, redaktör och
författare till en serie böcker som lyfter kvinnan i 1700-talets
Sverige. Nu aktuell med nya boken där Hedvig Charlotta
Nordenflycht, Olympe de Gouges och Mary Wollstonecraft,
tre kvinnokämpar från 1700-talet tog striden för alla kvinnors
rättigheter.
KLARA SVENSSON 6 juli
Klara Svensson 34 år är en f.d. proffsboxare med tre
VM-medaljer i svenska landslaget och fyra VM-titlar som
proffs i Tyskland, Danmark och Sverige. Vi får ta del av
milstolpar från Klaras långa boxningskarriär. Hur kom det
sig att hon började? Vad är det svåraste med boxning? Vilken
match är hon mest stolt över? Vad saknar hon mest efter att
ha lagt handskarna på hyllan? Klara bor sedan två år tillbaka
vid Finjasjön tillsammans med sin sambo och barn.

ANN JÖNSSON 20 juli
Med rötterna och fötterna i den magiska Göingeskogen.
Snapphanar har vi hört talas om men var fanns Snapphonorna? Vad finns det för kvinnokraft gömd och glömd under
mossan och stenarna i Göingebygdens historia?
Ann är företagerska och driver ett hälso- och kulturcenter.
Hon har blivit prisad som ”Årets Göing” och varit ambassadör för kvinnors företagande men också blivit kallad
”Göingehäxa”. Detta ledde till att hon fördjupade sig i vår
kvinnohistoria. Här fann hon många förmödrar och deras
öde, vilket gav inspiration till boken ”Snapphonor”.
Hon fann det heligt feminina i folktron samt jordemodern,
läkekvinnan och hushållerskan. Dessa hjältinnor i livets tjänst,
kommer hon att berätta om denna afton.
ANDERS KOMPASS 27 juli
”Under den korta tid som varit sedan jag tillträdde som
vikarierande direktör på det nybildade Institutet för mänskliga
rättigheter i Lund har jag ofta fått frågor om varför ett sådant
här institut behövs i Sverige. Är vi inte redan världsmästare
på mänskliga rättigheter? Kring detta kommer jag prata denna
kväll.”
Anders Kompass har arbetat många år inom svenska utrikesdepartementet, bland annat som ambassadör i Centralamerika
och likaså inom FN med freds- och utvecklingsprogram samt
med mänskliga rättigheter bland annat i Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexiko och Genève.

JOAKIM BENGTSSON 13 juli
”Trender i antikvärlden och livet som samlare.”
Ett känt ansikte i teverutans Antikrundan men även med
andra strängar på sin lyra. Joakim är restauranglärare, samlare
och blev utnämnd till årets entreprenör i Höganäs mitt under
pandemin 2020.

BO ERIKSSON 3 augusti
Bo Eriksson är docent i historia, speaker på SVT och författare till flera uppmärksammade böcker, allt från adelns historia
till den nyligen utgivne ”Monster – en världshistoria om det
skrämmande”. Ikväll berättar han om vad ett monster är och
varför vi behöver dem. Han har även lovat att utse tidernas tre
bästa skräckfilmer.
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ÅRETS HANTVERKSKURSER
Hovdala och Broslätt är en plats där hantverken historiskt haft
en stark position. Detta arv vill vi fortsätta att förvalta genom att
erbjuda kurser inom traditionellt hantverk och byggnadsvård.Vi är
speciellt stolta och glada över att kunna presentera dessa och de
duktiga och välrenommerade kursledarna.
Tänk på att det är begränsat antal platser, anmäl dig i god tid!

FESTSPIROR - 30 april
Ett gammalt sätt att smycka till bröllop och andra högtider.
Vi använder pinnar som stomme och smyckar med återbruk,
som papper, tyg metall, kapsyler m.m.
Kursledare: Wiveca Vohnsen.
Plats och tid: Vallmorummet på Hovdala. 30 april kl. 10-15.
Kostnad: Medlem 450 kr övriga 500 kr.
Betalas in på bg 889-1210.
Anmälan: Senast 23 april till Wiveca Vohnsen på
tel: 076-046 18 62 eller mail wivecavohnsen@gmail.com.
Arr: Östra Skånes Hemslöjdsförening.

LUFFARSLÖJD - 7 maj
Lär dig bocka och böja föremål av ståltråd. Vi börjar med en
ljusstake eller brödnagg och fortsätter med t.ex. ett fat.
Kursledare: Wiveca Vohnsen.
Plats och tid: Röda ladan på Boketorp. 7 maj kl. 10-15.
Kostnad: Medlem 450 kr, övriga 500 kr.
Materialkostnad: 40 kr tillkommer, betalas på plats.
Ta med om du har: Avbitar- och rundtång, prismor, garn,
kapsyler eller annat att dekorera med.
Anmälan: Senast 30 april till Wiveca Vohnsen på
tel: 076-046 18 62 eller mail wivecavohnsen@gmail.com.
Arr: Östra Skånes Hemslöjdsförening.

SHIBORI - 21 maj
Naturlig indigofärgning med Johan Åberg
Lär dig grunderna i den tusenåriga mönstertekniken Shibori,
att färga med naturlig indigo. Alla redskap till detta finns på
plats. Efter lunch färgar vi med naturlig indigo, inga kemikalier utan ett naturligt färgbad. Oömma kläder är bra att tänka
på. Ta gärna med dig eget material att färga, helst då i natur8

material - bomull eller linne, och det ska vara tvättat.
Kursledare: Johan Åberg, Dyeforindigo.
Plats och tid: Logen, 21 maj kl. 11-16
Kostnad: 1600 kr.
Anmälan: Senast 16 maj i slottsbutiken, på tel: 0451-26 68 00
eller mail hovdalaslott@hassleholm.se
SASHIKO - 22 maj
Laga och lappa med Johan Åberg
Sashiko är en urgammal japansk teknik för att laga, försköna
och förlänga livet på favoritplagg eller textilier. Johan Åberg
kommer att presentera Sashikons historia, tekniker, tips och
inspiration. Johan har även med sig material till er som deltar
på kursen, förutom själva plagget, eller textilen, du vill jobba
med (tips: gärna ett par jeans!). Så ta med dig ditt trasiga
plagg som du vill smycka, laga och lappa - och gärna lite tyg
som du vill lappa/laga med.
Kursledare: Johan Åberg, Dyeforindigo.
Plats och tid: Lilla stallet, 22 maj kl. 11-13.30
Kostnad: 280 kr.
Anmälan: Senast 16 maj i slottsbutiken, på tel: 0451-26 68 00
eller mail hovdalaslott@hassleholm.se
SVART RAKU - kurs med glasering & rakubränning
Svartbränning är den äldsta tekniken att bränna keramik och
härstammar från stenåldern. Raku är en zenbuddistisk teknik
som uppkom i Japan på 1500-talet. Vi träffas under en helg
dvs lördag och söndag. På lördagen kommer du att tillverka
en teskål i pitching teknik med vägledning av keramikern
David Louveau. På söndagen sker bränningen utomhus och
du är med under hela processen och din teskål är färdig att ta
hem samma dag.
Teprovning ingår båda dagarna.
Oömma kläder är bra att tänka på.
Kursledare: David Louveau.
Plats och tid: Logen, kl 10-15.
Datum: 11-12, 18-19, 25-26 juni, 9-10, 23-24 juli, 20-21, 2728 aug.
Kostnad: 2600 kr inkl lera och bränning. Medtag egen lunch.
OBS! Kursen är två dagar, en helg. Begränsat antal platser!
Anmälan: Senast 6 juni i slottsbutiken, på tel: 0451-26 68 00
eller mail hovdalaslott@hassleholm.se
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TÄLJA KROKAR - 18 juni
Varför köpa när du kan tillverka fina och praktiska krokar
själv? Vi täljer i färskt trä som vi hämtar i naturen runt
Hovdala slott. Täljknivar finns att låna.
Kursledare: evap
Plats och tid: Röda ladan på Boketorp, 18 juni kl. 10-15
Kostnad: 800kr inkl. kaffe och kaka, Medtag egen lunch.
Anmälan: Senast den 6 juni i slottsbutiken, på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.
GRÄSKRONOR - 2 och 3 juli
Vi gör gräskronor av försommarens vackra gräs och smörblommor. OBS! Endagskurs.
Kursledare: Wiveca Vohnsen, Östra Skånes Hemslöjdsförening.
Plats och tid: I parken utanför Orangeriet. vid regn
i logen. 2 och 3 juli kl. 10-15.
Kostnad: Medlem 450 kr, övriga 500 kr.
Materialkostnad: 30 kr tillkommer, betalas på plats.
Anmälan: Senast 25 juni till Wiveca Vohnsen, på
tel: 076-046 18 62 eller mail wivecavohnsen@gmail.com.
SCHABLONMÅLERI - 31 juli
På Hovdala finns det flera exempel på schablonmålningar, vi
tittar på dem och pratar om kulörer och tillvägagångssätt. Du
lär dig vilka material, penslar och underlag som är lämpliga.
Vi kommer på kursen att använda vattenlöslig limfärg,
som blandas med pigment, men schabloner kan målas med
många olika tekniker. Du får en grund att själv arbeta ifrån
och tips på material. Eftersom kulörkomposition är en stor
del av tekniken ingår lite färgteori.
Kursledare: Maria Attström, Econyans.
Plats och tid: Inre borggården, 31 juli kl. 10-16.
Kostnad: 800 kr inkl. allt material och kaffe & kaka.
Anmälan: Senast den 17 juli i slottsbutiken, på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.
GARVA FISKSKINN - 13 och 20 augusti
Den här kurser är uppdelad i två delar med en vecka mellan.
Tillfälle 1: Vi rengör och förbereder fiskskinnen och kokar
upp garvlagen som skinnen ska läggas i. Vi provar att barkgarva, alunbarka och färga skinn med naturfärger.
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Tillfälle 2: Nu är det dags att ta upp skinnen och torka dem.
Genom att mjukgöra skinnen gör vi dem färdiga för att
användas.
Kursledare: evap
Plats och tid:
Tillfälle 1, Röda ladan Boketorp, 13 aug, kl. 10-15.
Tillfälle 2, Lilla stallet, Hovdala slott 20 aug, kl. 10-15.
Avgift 800kr per tillfälle. OBS! Kursen är uppdelad på två
dagar! Kaffe & kaka ingår. Medtag egen lunch.
Anmälan: Senast den 1 augusti i slottsbutiken, på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.
ÄGGOLJETEMPERA - 27 augusti
Äggoljetempera är en vattenbaserad färg som lämpar sig
för att måla inomhus. Den blir sidenmatt och fungerar fint
i lasyrer. Färgen som tillverkas på ägg är några av de mest
hållbara ytor som hittats, från sarkofager i Egypten till ikoner
i Ryssland. På kursen lär du dig blanda och måla med äggoljetempera, vilka ytor lämpar sig, vilka pigment, hur du gör
underarbete och lite om penslar.
Allt material på kursen ingår i kursavgiften.
Kursledare: Maria Attström, Econyans.
Plats och tid: Röda ladan, Boketorp. 27 augusti kl. 10-16.
Kostnad: 800 kr inkl. allt material och kaffe & kaka.
Anmälan: Senast den 14 augusti i slottsbutiken, på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.
SY I SKINN - 10 september
Vi syr i skinn med skomakarsöm. Ta gärna med ditt garvade
fiskskinn men annat skinn funkar också bra.
Kursledare evap
Lördag 10 september kl 10-15.
800kr deltagaravgift
Plats: Röda ladan Boketorp, Hovdala
Kaffe & kaka ingår. Medtag egen lunch
Anmälan: Senast den 29 augusti i slottsbutiken, på
tel: 0451-26 68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se.
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HOVDALA MEDELTIDSDAGAR
SOMMARKVÄLL i ORANGERIET

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.
Fredagskvällar kl. 19-20.30 ca. Pris 150 kr.
Ring och boka din biljett i slottsbutiken på 0451-26 68 00.
Bellmanafton - 12 aug
Janerik Lundqvist tillsammans
med Rune Lindqvist på cembalo låter Bellmans ande sväva
ner till orangeriet från en skuta
på Mälaren i nådens år 1769.
De tar med oss på frukost i
det gröna med Ulla Winblad
och krogrunda i Gamla stans
vimmel.
”Spel upp en polsker dans”
- 19 aug
Folkmusik från 1700-talet.
Upplevelsen och musiken står
i centrum när riksspelmansduon Dråm väcker det folkliga
1700-talet till liv. Denna afton
bjuds publiken på en färgsprakande föreställning som
fylls med sång, berättelser och
dansmusik från en svunnen tid
med dansk, svensk och skånsk

folkmusik!
Erik Ask-Upmark – harpa,
flöjter, säckpipor, sång
Anna Rynefors – moraharpa,
nyckelharpa, harpa, säckpipor,
sång
”Jämmer och elände” - 26 aug
Skillingtryck från 17- och
1800-talet.
Det blir dramatiska berättelser
om ond bråd död, sorgeliga
saker såväl som humoristiska
skämtvisor och de senaste
nyheterna i musikalisk form
när LinaMaria, Jerry och Erik
framför sina tolkningar av
kända och okända skillingtryck.
Ja, i ett litet åttasidigt häfte
(den ursprungliga formen i
vilken dessa visor förmedlades
under 17- och 1800-talen) kan
mycket rymmas!
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Kom och upplev två fullspäckade dagar för hela
familjen. Drygt 30 riddare till häst tävlar i SM i Tornerspel.
Hovdala slott fylls av musik, underhållning, roliga och
spännande upplevelser i en vacker miljö.
Barnens Borggård
På och runt inre borggården hittar ni många gratis aktiviteter för barn 0-12 år. Skattkartan får ni i entréerna och där
finns mer information. Barnens Borggård är ett samarbete
med Sparbanken Skåne.
Fredag kl. 10-18, lördag kl. 10-17.
Entré 140 kr, gratis för barn 0-12 år.
Parkeringen sköts av ideella föreningar och kostar 40 kr.
Program för dagarna hittar du på www.hovdala.se
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med SRS

POVEL - UNDERBART ÄR KORT
- en hyllningskonsert till hundraåringen
Povel Ramel!

1939 debuterade en 17 år gammal låtskrivare
och påbörjade en bana som skulle resultera i en unik
artistkarriär och ett närmast oöverskådligt låtmaterial. Skånebandet Swing Street Orchestra uppmärksammar detta med
en hyllningskonsert på Hovdala där ni får höra en hel del
välkända och älskade stycken av allas vår Povel, tillsammans
med ett par av de mindre kända men som vi är säkra på att ni
kommer att ta till er lika mycket! Kvällen till ära utgörs Swing
Street Orchestra av inte mindre än 6 musiker: LinaMaria
Bengtsson och Jerry Segerberg – sång och trummor, Nick
Christie – gitarr, Joakim Adamsson – klarinett, Jens Lindström – kontrabas, Erik Ask-Upmark – piano och dragspel.
Lörd 24 sept, logen kl. 14.00-15.30 inkl paus. Biljett: 250 kr.
Boka på tel: 0451-26 68 00 eller mail:
hovdalaslott@hassleholm.se.

Foto: Jenny Ahlqvist

PROGRAM 2022
14 april

KONSTRUNDAN
Konstgillet Mittskåne är föreningen för konstnärer verksamma inom Eslöv, Höör, Hörby,
Hässleholm, Osby och Östra Göinges kommuner. Samlingsutställningen - där alla deltagande
konstnärer finns representerade - äger rum på
Stora Stallets vind.
Vernissage 14 april kl. 18-20.
Påsk 15-18 april kl. 10-17.
19 april-15 maj, tisd-sönd kl. 11-17
Fri entré

24 april

7 maj

Arr: GBF i samarbete med Kultur Hässleholm

7 maj

HANTVERKSKURS - LUFFARSLÖJD
Se info på sid. 8-11.

8 maj

FÅGELSPANING - med familjegruppen Gladan
Vi lär oss om fåglar. Kläder efter väder.
Boketorp, kl. 14-16.
Arr: Familjegruppen Gladan, GBF

14-15 maj

HÄSSLEHOLMSLOPPET
Anmälan och information hittar du på
www.hassleholmsloppet.com.
Arr: Hässleholm AIS.

30 april
1 maj

HANTVERKSKURS - FESTSPIROR
Se info på sid. 8-11.
TRÄDGÅRDSDAG
föredrag med GUNNEL CARLSON
De reste över hela världen - en del med livet som
insats - för vår skull. Idag kan vi glädjas åt pelargoner och kamelior, rumslindar och solandror
bland annat, tack vare Carl von Linné och hans
lärjungar. Trädgårdsjournalisten och författaren
Gunnel Carlson tar oss med på en resa i några av
dessa växtjägares spår på 1700-talet.
Logen kl.13. Fri entré
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BONSAIDAGAR

Utställning av Svenska Bonsaisällskapet.
Ta med dig eget växtmaterial och få hjälp och vägledning med att forma en bonsai.Verktyg finns att låna.
Kursledare: Bo Bondesson.
Kl. 11-15. Orangeriet.
Fri entré. OBS! Begränsat antal platser!
Anmälan: Senast 10 maj i slottsbutiken, på tel: 0451-26
68 00 eller mail hovdalaslott@hassleholm.se
Arr: Svenska Bonsaisällskapet

16 maj

MÅNSKENSSVANDRING
Guidad vandring med inslag av skogsbad och
hängmattehäng.
Ledare: Marianne från Källarbacken AB.
För info, bokning mm: www.kallarbacken.nu

18 maj
2 juni

KONSTBOKCIRKEL

21 maj

HANTVERKSKURS - SHIBORI
Se info på sid 8-11.

Liten växtmarknad
Försäljning av biholkar, trädgårdsdekorationer i
plåt och betong, perenner, sticklingar, sommarblommor, grönsaksplantor, knölar m.m.
Utanför logen kl. 12-15.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Göinge
Trädgårdssällskap.

TEMAVANDRING med GBF
En beskrivning av växtligheten vid Dalleröd
Ledare: Arne Gustavsson
Start: Boketorp, kl. 10.

För dig som gillar konst och vill fördjupa dig i utställningen ”David Louveau, Tekeramikens operfekta
skönhet”
Kursledare: Mimmie Bon, Curatorn och Konstnären.
Kl. 18.00-19.30. Boketorp.
Fri entré. Anmälan: Senast 12 maj i slottsbutiken, på tel:
0451-26 68 00 eller mail: hovdalaslott@hassleholm.se
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Foto: Jens Rydell

22 maj
27-28 maj

HANTVERKSKURS - SASHIKO
Se info på sid. 8-11.
HOVDALA MEDELTIDSDAGAR
SM i tornerspel, Barnens Borggård, stor marknad
och upplevelser för hela familjen.
27 maj kl. 10-18, 28 maj kl. 10-17
Entré 140 kr, barn upp t.o.m. 12 år gratis.
Se info på sid 13.

5 juni

DAVID LOUVEAU
Tekeramikens operfekta skönhet
Vernissage på Stallets vind kl. 14-15.
Se info på sid 4.

5 juni

HÅVNING - med familjegruppen Gladan
Vi undersöker vad som är i bäcken.
Ta med stövlar, flytväst om du har och fika.
Boketorp, kl. 14-16.
Arr: Familjegruppen Gladan, GBF

7-17 juni

midsommarstången, därefter blir det sång och
dans. Caféet öppet.
Kl. 13-16. Fri entré.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Hovdala Vänner

29 juni

BERÄTTARAFTON med Anna Laestadius
Larsson Se sid. 6-7.

28 juni

INSLAG AV MINNEN
En utställning i samarbete med Svenska
Vävstolsmuseet.
Plats och tid: Röda ladan, Boketorp,
28 juni - 30 sept, tisd-sönd kl. 11-17.
Vi börjar utställningen med att sätta ihop
vävstolen, varpa och dra på varpen på vävstolen.
Fri entré.
Läs mer på www.hovdala.se och
www.vavmuseum.se

1 juli

NATURLIGTVIS
Med Thomas Johnssons vackra naturbilder från
Hovdalaområdet vill vi uppmärksamma att naturen runt Hovdala Slott i höst kommer att klassas
som ett naturreservat. Detta gör vi genom en
utomhusutställning som är placerad vid Boketorp
och sponsras av HIBAB. Utställningen är en del
i projekt Boketorp, där Hovdala slott samarbetar
med lokala föreningar och företag som är aktiva
på Hovdalaområdet, för att tillsammans skapa
aktiviteter kopplade till natur och kultur.

HEMMA - bilder i fritt broderi
Broderigruppen Hesslestygn ställer ut i det vackra
Orangeriet. För mer info se www.hovdala.se
Utställningen pågår den 7-17 juni.
Tisd-sönd, kl. 11-17.
Fri entré.
Arr: Broderigruppen Hesslestygn

10 juni

TEMAVANDRING med GBF
Fåglar vid Guldkusten
Ledare: Anders Linus Larsson
Start: Boketorp, kl. 8.30.

Verksamheten på Boketorp drivs som ett projekt av Hovdala
slott i samverkan med föreningar och företag, med stöd av
EU, svenska staten och våra kommuner via Leader Lag PH.

Arr: GBF i samarbete med Hovdala slott

11-12 juni

SVART RAKU - kurs med glasering & bränning
Flera datum under säsongen. Se sid 8-11.

18 juni

HANTVERKSKURS - TÄLJA KROKAR
Se sid. 8-11.

24 juni

MIDSOMMARAFTON
Traditionellt midsommarfirande. Var med och klä
16

juli
sept

KVÄLLSVANDRING med FLADDERMÖSS
Upplev fladdermössens Hovdala. En spännande,
intressant och rolig naturvandring i skymning
och mörker. Vi spanar efter fladdermöss och
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Foto: Tina Axelsson

Foto: Jenny Ahlqvist

använder fladdermusdetektorer för att lyssna på
dem. Evenemanget tar ca två timmar. Vi träffas vid
porttornet.
För datum och biljettbokning:
www.bokskogslopare.se
Kostnad: 200 kr. Fika ingår.
Familjespecial: Gratis för barn och ungdomar under
18 år i sällskap med betalande vuxen.

Foto: Skånska Operan

9-10 juli

Arr: Bokskogslöpare

2-3 juli
3 juli

HANTVERKSKURS - GRÄSKRONOR
Se sid. 8-11.
SKAPA I NATUREN - familjegruppen Gladan
Vi målar och skapar i naturen. Ta med fika.
Boketorp, kl. 14-16.

Arr: Svenska Pelargonsällskapet.

13 juli
15-16 juli

Arr: Familjegruppen Gladan, GBF

5 juli

J.S. BACH och DE DOLDA KORALERNA
Klara Hellgren, violinist i stråkkvintetten Uppsala
Kammarsolister och konsertmästare i Uppsala
Kammarorkester uppträder här som soloviolinist
tillsammans med Ensemble Memento, dvs. sångarna Marie Alexis, sopran, Anna Zander, alt, Love
Lyckelin Bergman, tenor och Joakim Schuster, bas,
alla till vardags korister i Radiokören och i Eric
Ericssons kammarkör.
Tillsammans framför de de dolda koralerna i sin
helhet varvat med de enskilda satserna för soloviolin i Partitan i d-moll för att slutligen mötas i ett
unikt arrangemang av Ciaconnan för soloviolin och
fyra sångstämmor.
Plats och tid: Orangeriet, 5 juli kl. 19-20.30.
Biljett och info på www.hovdala.se,
tel: 0451-26 68 00 eller mail: hovdalaslott@hassleholm.se

6 juli
8-10 juli

BERÄTTARAFTON med Klara Svensson
Se sid. 6-7.
HOVDALAPILEN 2022
Tävling i Beridet Bågskytte. Grenar: Tower 110,
Raid 235 och Hunt Track.
Arr: Stockamöllan IF
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PELARGONDAGAR vid Orangeriet
Svenska Pelargonsällskapet är återigen på plats.
Titta på olika pelargonsorter och få inspiration
samt tips av experter. Köp sticklingar och plantor
med dig hem.
Kl. 11-16. Fri entré.
Nytt för i år: Guidning av Den historiska Parken
kl. 13.00, 15.00 (60 min). 120 kr. Biljett köpes i
slottsbutiken. Begränsat antal platser.
BERÄTTARAFTON med Joakim Bengtsson
Se sid. 6-7.
Skånska Operan ger:
TROLLFLÖJTEN av W.A. MOZART
Mozarts odödliga musik ramar in denna saga om
makt, falskhet, ära, sanning och kärlek. Så följ med
till en värld där allt verkar möjligt och låt dig förföras av skönheten i det som är Trollflöjten!
15 juli kl. 19.00 & 16 juli kl. 16.00.
Biljett: Biljettkassan Kulturhuset, skanskaoperan.se

20 juli

BERÄTTARAFTON med Ann Jönsson
Se sid. 6-7.

20 juli

TEMAVANDRING med GBF
Insekter
Ledare: Pål-Axel Olsson, professor i biologi
Start: Boketorp, kl.11. Sen tar vi oss till Elestorp.
Arr: GBF i samarbete med Kultur Hässleholm

27 juli

BERÄTTARAFTON med Anders Kompass
Se sid. 6-7.

31 juli

HANTVERKSKURS - SCHABLONMÅLERI
Se sid. 8-11.

3 aug

BERÄTTARAFTON med Bo Eriksson
Se sid. 6-7.

12 aug

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Bellmanafton”, se sid. 12.

13 aug

HANTVERKSKURS - GARVA FISKSKINN del 1
Se sid. 8-11.

19 aug

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Spel upp en polsker dans”, se sid 12.

20 aug

HANTVERKSKURS - GARVA FISKSKINN del 2
Se sid. 8-11.

20 aug

SNAPPHANERALLYT
För information: www.hlmk.com

21 aug

TEMADAG - NATUREN PÅ HOVDALA
Välkomna att besöka vår temadag med inriktning
natur och biologisk mångfald. Dagen innehåller föreläsning, exkursioner och vandringar,
workshops, utställare, m.m.
Arr: I samverkan med bland andra GBF

26 aug

SOMMARKVÄLL I ORANGERIET
”Jämmer och elände”, se sid 12.

27 aug

HANTVERKSKURS - ÄGGOLJETEMPERA
Se sid 8-11.

28 aug

Arr: Familjegruppen Gladan, GBF

10 sept

HANTVERKSKURS - SY I SKINN
Se sid 8-11.

11 sept

SNAPPHANETUREN 11 sept
För information: www.snapphaneturen.se.
Arr: Hässleholms cykelklubb.

18 sept

SKÖRDEFEST!
Stor marknad med närodlat, hantverk och mat.
I köksträdgården försäljning av bl.a. skördeklart
och överskott av perenner. Parkeringen kostar 40
kr och sköts av ideella föreningar.
Kl. 11-16. Fri entré.
För mer info: www.hovdala.se.
Arr: Kultur Hässleholm.

24 sept

VANDRARDAG PÅ HOVDALA
Vandra tillsammans på Hovdala naturområde.
För information: www.hhvf.se
Start 09.00 på yttre borggården.

9 okt

Arr: Hässleholm Hovdala Vandrarförening

v. 44

20

BYGGA KOJA - Familjegruppen Gladan
Vi bygger koja och grillar pinnbröd.
Boketorp, kl. 14-16.
OBS! Fler träffar i höst: ”Svampvandring” 2 okt,
”Möt vintern” 6 nov och ”Spårvandring” 4 dec.

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 40 kr och sköts av ideella
föreningar.
Arr: Kultur Hässleholm
i samarbete med Hässlehem

4 sept

4 sept

POVEL - UNDERBART ÄR KORT
En hyllningskonsert till 100-åringen Povel Ramel
med skånebandet Swing Street Orchestra.
Mer info sid: 13.
CRAZYDOG TRAIL
CaniCross, terränglöpning med hund.
För mer info: www.hovdala.se.
HÖSTLOV på HOVDALA
Program kommer 21
under hösten: www.hovdala.se

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

BOKETORP
Välkommen till Boketorp – beläget ett stenkast från slottet
och del av den forna hantverksbyn Broslätt. Här erbjuds
evenemang, guidade visningar, vandringar, utställningar, föreläsningar och kurser kopplat till natur, kultur och hållbarhet.
Njut av trädgården och närheten till naturen, eller upptäck
spåren av de som levt och verkat här.
Vid Boketorp finns grillplatser, tillgång till dricksvatten, toaletter samt information och trädgården är öppen för besök.
Lokalerna är tillgängliga för uthyrning till företag, föreningar
och allmänhet för möten och aktiviteter. Vill ni laga mat
utomhus finns trefotsstativ, eldfat med grill och gryta samt
redskap att hyra.
Flera av vandringslederna på Hovdalaområdet passerar Boketorp och Broslätt. Kartor samt skyltning finns vid Boketorp.
Pedagogiskt material för grupper och skolklasser kopplat till
kulturmiljön på platsen och den omgivande naturen finns att
boka.
För program, bokning och information – se www.hovdala.se

Verksamheten på Boketorp drivs som projekt av
Hovdala slott i samverkan med föreningar och
företag, med stöd av EU, svenska staten och våra
kommuner via Leader Lag PH.
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I parken finns ett vackert orangeri byggt sent 1700-tal.
Det är öppet under högsäsong och används då till vigslar,
begravningar, utställningar och musikkvällar. Vintertid
övervintrar anläggningens känsligare växter här.
Slottets köksträdgård bjuder på både sommarblommor
och grönsaker. Växterna drivs i huvudsak upp från frö och
allt odlas ekologiskt. Blommorna försörjer anläggningen
med snitt till både slott och orangeri. Grönsakerna skördas
framåt hösten och kommer besökare till del. I år sveper
1700-talets föränderliga vindar genom köksträdgården.
Vi insprireras bl.a. av Carl von Linnés systematisering av
växterna, av Cajsa Warg som skrev en av de mest inflytelserika kokböckerna och de som levde här på Hovdala
under detta århundrade.
I den lilla familjeträdgården vaktar fågelskrämmor både
frön och grödor. I år är de tillverkade av Silviaskolans
elever i åk 3. I familjeträdgården finns gott om bärbuskar
och annat ätbart och här kan barn (och vuxna) kliva in
och titta, smaka och lukta. Det lilla porttornet erbjuder
boplatser till trädgårdens pollinatörer.
Under växtsäsongen klipps de stora gräsytorna av Sigvard
och hans hästdragna klippare.
Parken är öppen året runt med fri entré. Information om
parkguidning se sid. 24-25.
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ÅRETS GUIDNINGAR

Biljetter köps i slottsbutiken, tel 0451-26 68 00.
Bokning av gruppguidningar utöver nedanstående allmänna
guidningar: information och bokning 070-71 70 68.
Det är begränsat antal platser till guidningarna.
EHRENBORGSKA VÅNINGEN, 60 min
Följ Ehrenborgska släkten och slottets historia samt berättelser om andra människor och levnadsöden på gården under
århundranden. Våningen är inte tillgänglighetsanpassad, turen
innehåller en del förflyttning i trappor.
Allmänna guidningar:
7 juni - 31 aug, tis-sön kl. 11.30 och 14.00
1 sept - 26 sept, lör-sön kl. 11.30 och 14.00
Biljett 120 kr/person, barn upp 12 år fri entré.
DEN HISTORISKA PARKEN, 60 min
Följ med trädgårdspersonalen på en rundtur. Ta del av parkens
historia, förändringarna den genomgått samt hur den tas om
hand idag. I år tittar vi extra på spår från 1700-talet.
Allmänna guidningar:
9 juli, Pelargondag, kl. 13.00 och 15.00.
28 juli, 11 aug kl. 15.
Biljett 120 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.
Bokning för grupper från 1/5 – 30/9.
Kontakta trädgårdsmästare Jenny Lindberg på 0733-401813
eller jenny.lindberg@hassleholm.se

FAMILJEGUIDNING med POSTA-NILLA, 60 min
Följ med Posta-Nilla till Wendels stuga där hon berättar
spännande historier om rövare, kungens hemliga brev och
annat ur sitt liv. Vandringen innebär en kort promenad.
Allmänna guidningar:
5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 och 28 juli kl. 13.30.
Biljett 120 kr/person, barn upp till 12 år gratis.
FAMILJEGUIDNING i PORTTORNET, 30 min
Guidningen innebär en klättring i brant trappa som inte är
tillgänglighetsanpassad.
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Allmänna guidningar:
15, 22, 29 juni. 6, 13, 20, 27 juli. 3, 10 aug, kl. 13.00
Biljett 60 kr/person, barn upp till 5 år fri entré.
FAMILJEGUIDNING Hovdala silverskatt, 30 min
Välkommen ner i de åldriga valven i slottets källare.
Allmänna guidningar:
12, 26 juli. 9 aug. Kl. 13.00
Biljett 60 kr/person, barn upp till 5 år fri entré.
ÅRETS KÖKSTRÄDGÅRD, 30 min
Trädgårdsmästarna visar och berättar om årets odlingar
Allmänna guidningar:
11, 18 och 25 aug kl. 13.00
Biljett 60 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.
BROSLÄTT - hantverksbyn som försvann, 60 min
Utomhusvandring med berättelser om folket som bodde i byn
som var knuten till Hovdala slott. Skor och kläder efter väder!
Allmänna guidningar:
18 juni, 9 juli och 6 aug kl. 12.00
Biljett 120 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.
BOKETORP - genom tid och rum, 30 min
Visning och presentation av husets historia, renovering och
restaurering samt verksamheten idag.
Allmänna guidningar:
29 juni, 13 juli och 17 aug. Kl. 13.00.
Biljett 60 kr/person, barn upp till 12 år fri entré.
HISTORISKA STRÖVTÅG - Nyhet!
En vandring där vi tittar närmare på några av de intressanta
kulturhistoriska platser som finns på Hovdalaområdet.
Biblioteksruinen 13 maj.
Elestorp 11 juni.
Dalleröd 1 okt.
Samling Boketorp kl. 09.00.
Vandringen uppskattas ta ca. 3 timmar. Medtag fika.
Biljett 120 kr.
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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.
Påskbuffé 15-17 april kl. 12-15 och kl. 15.30-18.30.
Slottsbuffé från 19 april, tis-sönd.
Gåsamiddag 5, 6, 12 och 13 nov.
Traditionellt julbord 25 nov - 18 dec.
Se hemsida för öppettider och priser.
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 i påsk 15-18 april kl. 11-17.
Säsongsöppet från 1 maj, kl. 12-17.
Information och bokning
Tel: 0451-186 15
Mail: hovdalaslottsrestaurang@gmail.com
Web: www.hovdalaslottsrestaurang.com

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN
TILL HOVDALA!
Kom in i butiken och låna målargrejor, picknickfilt, käpphästar, spel, böcker och annat roligt under dagen ni är
här. Eller köp en skattkarta och gå på Hattjakt i parken.
I vagnslidret hittar du utställningen ”Slottets Läderlappar”. Upptäck de 19 fladdermusarterna som finns i
Sverige, varav 18 av dessa finns här på Hovdala.
Utställningen är öppen maj-september kl. 11-17, tis-sön.
Park och trädgård är alltid öppna - välkomna!
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-september 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.com
Web: www.hovdala.se
Hovdala slottsrestaurang och Fröknarnas Café,
bokning och information:
Tel: 0451-186 15
Mail: hovdalaslottsrestaurang@gmail.com
Web: www.hovdalaslottsrestaurang.com
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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