sofieroslottstradgard

Onsdag 17 april kl 17
Skapa en vacker stilren vårplantering
och lär dig grunderna i bukettbindning.

Onsdag 17. april kl. 17
Skab en smuk og stilren forårsbeplantning og lær dig det
grundlæggende i blomsterbinding.

Mors dag 26 maj kl 15
Överraska mamma med en härlig
dag tillsammans. Lär er arrangera
säsongens snittblommor.

Mors dag 26. maj kl. 15
Svensk Mors dag. Overrask mor
med en herlig dag sammen. Lær at
arrangere sæsonens snitblomster.

Onsdag 19 juni kl 17 Lär dig binda
en vacker midsommarkrans eller ett
hårsmycke till sommarens fester.

Onsdag 19. juni kl. 17 Lær at binde
en smuk midsommerkrans eller et
hårsmykke til sommerens fester.

Söndag 1 september kl 15 Lär dig
binda en maffig sommarbukett.

Søndag 1. september kl. 15 Lær at
binde en imponerende sommerbuket.

Lördag 21 september kl 16 Vi
binder kransar och buketter med den
vackra hortensian som grund.

Lørdag 21. september kl. 16
Vi binder kranse og buketter af den
skønne hortensia.

Åbningstider
og information

Vi tilbyder inspirerende kurser sammen
med Kullafloristen i det kongelige vinhus.
Alt materiale og forfriskninger fra Sofiero
slotscafé indgår. Selvfølgelig må du tage
dit kunstværk med hjem.
Læs mere på Sofiero.se
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Vi erbjuder inspirerande kurser
tillsammans med Kullafloristen i det
kungliga Vinhuset. Allt material och
fika från Sofiero slottscafé ingår. Du
får förstås ta med dig dina alster hem.
Läs mer på Sofiero.se

Öppettider
och information

Kan ændres ved arrangementer.
Læs mere på sofiero.se

Specialarrangementer
og kurser

Kan ändras vid evenemang.
Läs mer på sofiero.se

Højsæson
13. april – 22. september, dagligt kl. 10–18
Ved koncerter lukker parken tidligere.

Nyhed!

Högsäsong
13 april–22 sep, dagligen kl 10–18
Vid konserter stänger parken tidigare.

Lavsæson
23. september –
Parken har åbent dagligt kl. 10–16
Fri entré – undtagen ved arrangementer.

Specialarrangemang
och kurser

Lågsäsong
23 september –
Parken öppen dagligen kl 10–16
Fri entré förutom vid evenemang.

For mere information
Sofiero.se / +46(0)42 10 25 00 /
sofiero@helsingborg.se
Nyhet!

För mer information
Sofiero.se / 042-10 25 00 /
sofiero@helsingborg.se

Grupper og booking
Tlf. +46(0)42 10 25 10
bokning.sofiero@helsingborg.se
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Grupper och bokning
Telefon: 042-10 25 10
bokning.sofiero@helsingborg.se

Sofiero Slottsrestaurang
Tlf. +46(0)42 14 04 40 /
sofieroslottsrestaurang.se

Det populære arrangement Sofiero Classic i en ny version. For en dag forvandles
slotsparken til en smuk udstilling af klassiske motorkøretøjer fra før og nu.
FOTO: SOPHIE HÅKANSSON

Besøg slotsparken når den blomstrer allersmukkest. Gå rundt på den herlige
messe, hvor du finder det meste til din egen have eller altan. Samtidigt er der
stort børneparty ved de kongelige legestuer. Masser af aktiviteter for alle børn.

Sofiero Classic, 9. juni kl. 10–16

Sofiero Slottsrestaurang
Telefon: 042-14 04 40 /
sofieroslottsrestaurang.se

Slottsbutiken
Tlf. +46(0)70 412 02 14

Forårsfest på Sofiero – med børneparty, 4.–5. maj

Slottsbutiken
Telefon: 070-412 02 14

Sofiero trädgårdshandel
Tlf. +46(0)42 924 05 /
sofierotradgardshandel.se

Nyhed!

Populära Sofiero Classic får ny form i Sofieros regi. Slottsparken förvandlas
för en dag till en vacker utställning av klassiska motorfordon från förr och nu.

Sofiero trädgårdshandel
Telefon: 042-924 05 /
sofierotradgardshandel.se

Besøgsadresse
Sofierovägen 131, 254 89 Helsingborg

Besök den ljuvligt blomstrande slottsparken, få tips av trädgårdsmästarna
och inspireras på vår härliga mässa. Samtidigt pågår det stora barnkalaset
vid lekstugorna, med massor av aktiviteter för alla barn.

Sofiero Classic, 9 juni kl 10–16

Besöksadress
Sofierovägen 131, 254 89 Helsingborg

sofiero.se

Vårfest på Sofiero – med barnkalas, 4–5 maj

sofieroslott
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Nyhet!

Slott och slottsträdgård

Trädgårdsfokus
FOTO: LINA ARVIDSSON

Rhododendrondagar

11–12 maj samt 1–2 juni
Den 11–12 maj, guidade turer, skötseltips med mera. Den 1–2 juni,
familjehelg med guidningar och pyssel för stora och små.

Rhododendrondage

11.–12. maj samt 1.–2. juni
Den 11. og 12. maj, guidede ture, plantetips og meget mere. 1. og 2. juni
inviterer vi til en familieweekend med guidede ture, aktiviteter og andet
fornøjeligt for hele familien.

Här samsas det kungliga
trädgårdsarvet med nyskapande
design. Tillsammans med våra
duktiga trädgårdsmästare ser
Sofieros trädgårdsdesigner Sara
Bratt till att förvalta och förnya
parken. Varje år är både vår- och
sommarflor helt nykomponerade.

Den stora trädgårdsfesten

23–25 aug
Inspiration, kunskap och försäljning med blommor, växter och odling som
gemensam nämnare. Ett evenemang fyllt av kreativitet, kvalitet, mångfald
och kunskap. Idéträdgårdar, tips och råd från experter inom olika områden,
ett späckat scenprogram samt en stor mässa där du kan handla till din trädgård,
ditt hem eller ditt skafferi. Den stora trädgårdsfesten är ett av södra Sveriges
mest populära trädgårdsevenemang med närmare 18 000 besökare.

Havefokus

Her mødes den kongelige havearv
med nyskabende havedesign.
Sammen med vores dygtige
gartnere sørger Sofieros havedesigner Sara Bratt for at forvalte
og forny slotshaven. Hvert år er
både forårs- og sommerflor i helt
nye kompositioner.

Den store havefest

23.–25. august
Inspiration, kundskab og salg af blomster samt en masse om planter og dyrkning.
Et arrangement fuld af kreativitet, kvalitet, mangfoldighed og kundskab. idéhaver,
tips og råd fra eksperter på forskellige områder, et fuldspækket program på scenen
samt en stor messe, hvor du kan finde det meste til haven, hjemmet eller spisekammeret. Den Stora Trädgårdsfesten er et af Sydsveriges mest populære
havearrangementer med omkring 18.000 gæster.
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Säsongsprogram*

2019

2019
13

Utställningar / Udstillinger

Kungligt sommarliv,
Slottet 13 april–22 september
APR
Tidsenligt inredda rum, influerade av de
årtionden då kungligheterna bodde här.

Arrangemang / Arrangementer

13

Säsongsöppning, 13 april
APR Vi slår upp grindarna till den vårvackra parken
och inviger årets första utställningar i Slottet
och Orangeriet. Guidade turer.
Sæsonåbning, 13. april
Vi slår portene up til den forårssmukke park
og indvier årets første udstillinger i slottet og
Orangeriet. Guidede ture.

Kongeligt sommerliv:
Slottet 13. april–22. september
Tidstypiske indrettede værelser, inspireret af
de årtier hvor kongelighederne boede her.

13

Konst på kryss/Kunst på kryds,
Slottet 13–28 april
APR
Helsingborgs konstförening och Konstföreningen i Helsingör visar konstnärliga
uttryck från båda sidor av Öresund.
Konst på kryss/Kunst på kryds:
Slottet 13.–28. april
Helsingborgs og Helsingørs kunstforeninger viser
kunstneriske udtryk fra begge sider af Øresund.

04

Vårfest på Sofiero – med
Nyhet!
barnkalas, hela parken 4–5 maj
MAJ
Besök den ljuvligt blomstrande slottsparken,
få tips av trädgårdsmästarna och inspireras på
vår härliga mässa. Samtidigt pågår det stora
barnkalaset vid lekstugorna, med massor av
aktiviteter för alla barn. Ordinarie entré.
Forårsfest på Sofiero – med
børneparty, hele parken 4.–5. maj
Besøg slotsparken når den blomstrer allersmukkest.
Få tips af gartnerne og inspiration på den herlige
messe. Samtidigt er der stort børneparty ved de
kongelige legestuer. Masser af aktiviteter for alle
børn. Normal billetpris.
Nyhed!

13

Tankar på penséer,
Orangeriet 13 april–12 maj
APR
Säsongens första utställning ägnas de
variationsrika penséerna. Ett vårligt äventyr
för alla sinnen, inspirerat av barockträdgårdens
strama linjer och mönster. Skapat av den
blomsterkonstnären Gunnar Kaj.
Tanker om stedmoderblomster,
Orangeriet 13. april–12. maj
Forårets første udstilling tilegnes de variationsrige
stedmoderblomster. Et forårseventyr for alle
sanser, inspireret af barokhavens stramme linjer og
mønstre. Skabt af blomsterkunstner Gunnar Kaj.

Carl Milles – drømmer og skulptør,
Slottet 10. maj–22. september
Den internationalt berømte billedhugger Carl
Milles (1875-1955) præsenteres i en bred
udstilling på slottet. Omkring 20 af hans værker
fortæller om den spændende og produktive
kunstner. Udstillingen præsenteres i samarbejde
med Millesgården i Stockholm.

24

Carl Milles – drömmare och skulptör,
Orangeriet 24 maj–22 september
MAJ
Carl Milles vackra skulpturer möter Sofieros
trädgårdsdesigner Sara Bratts grönskande
kompositioner.
Carl Milles – drømmer og skulptør,
Orangeriet 24. maj.–22 september
Milles smukke skulpturer møder Sofieros
blomsterdesigner Sara Bratts frodige
kompositioner.

Under säsongen bjuder Sofiero på ett brett program för hela familjen. Kika på vår webbplats
för mer information om allt spännande som händer vid våra olika arrangemang. Vi fyller på
med nya programpunkter under året.

Sofiero – Nye oplevelser hver gang

Hele sæsonen tilbyder Sofiero et bredt program for hele familien. Se vores hjemmeside for mere
information om alt det spændende, der sker under de forskellige arrangementer. Vi fylder også
på med nye programpunkter året igennem.

Arrangemang / Arrangementer

29
JUL

23

Den stora trädgårdsfesten,
Rekommenderas! hela parken 23–25 augusti
AUG Inspiration, kunskap och försäljning med
blommor, växter och odling som gemensam
nämnare. Ett evenemang fyllt av kreativitet,
kvalitet, mångfald och kunskap. Idéträdgårdar,
tips och råd från experter inom olika områden,
ett späckat scenprogram samt en stor mässa
där du kan handla till din trädgård, ditt hem
eller ditt skafferi. Den stora trädgårdsfesten
är ett av södra Sveriges mest populära
trädgårdsevenemang med närmare 18 000
besökare. Förhöjd entré.

22
SEP

11

Rhododendrondagar,
hela parken 11–12 maj samt 1–2 juni
MAJ
Den 11–12 maj, guidade turer, skötseltips
med mera. Den 1–2 juni, familjehelg med
guidningar och pyssel för stora och små.
Rhododendrondage,
hele parken 11.–12. maj samt 1.–2. juni
Den 11. og 12. maj indvies rododendronsæsonen
med, guidede ture, plantetips og meget mere. 1.
og 2. juni inviterer vi til en, familieweekend med
guidede ture, aktiviteter og andet fornøjeligt for
hele familien.

09

Sofiero Classic,
hela parken 9 juni kl 10–16
JUN
Populära Sofiero Classic får ny form i Sofieros
regi. Slottsparken förvandlas för en dag till en
vacker utställning av klassiska motorfordon
från förr och nu. Förhöjd entré.
Sofiero Classic,
hele parken 9. juni kl. 10–16
Det populære arrangement Sofiero Classic i en
ny version. For en dag forvandles slotsparken
til en smuk udstilling af klassiske motorkøretøjer
fra før og nu. Forhøjet billetpris.

21

Midsommar, kungliga fotbollsplanen
21 juni kl 12–16
JUN
Traditionsenligt midsommarfirande. Fri entré.
Utställningar, slottscafé m m är stängda.
Midsommer, den kongelige fodboldbane
21. juni kl. 12–16
Traditionel svensk midsommerfest. Fri entré.
Udstillinger og slotscafé med flere er lukkede.

08

Sommarflor, hela parken 8 augusti kl 17
AUG Trädgårdsdesigner Sara Bratt guidar bland
sommarens alla blommor. Öppen visning,
samling i huvudentrén.
Sommerflor, hele parken 8. august kl. 17
Sofieros havedesigner Sara Bratt guider rundt
mellem alle blomsterne. Åben visning, samling
i hovedindgangen.

09

Exotiska träd, 9 oktober kl 17
OKT Guidad tur bland parkens exotiska träd, som
catalpor, ginkoträd och doftande katsuror.
Hitta udda sorter till försäljning.
Eksotiske træer, 9. oktober kl. 17
Guidet tur blandt parkens eksotiske træer
som trompetkroner, tempeltræer og duftende
hjertetræer. Sjældne sorter sælges.

Årets blomning / Årets blomstring

Den store havefest,
hele parken 23.–25. august
Inspiration, kundskab og salg af blomster samt
en masse om planter og dyrkning. Et arrangement
fuld af kreativitet, kvalitet, mang foldighed og
kundskab. Idéhaver, tips og råd fra eksperter på
forskellige områder, et fuldspækket program på
scenen samt en stor messe, hvor du kan finde det
meste til haven, hjemmet eller spisekammeret.
Den Stora Trädgårdsfesten er et af Sydsveriges
mest populære havearrangementer med omkring
18.000 gæster. Forhøjet billetpris.

April–maj
Rabatter fulla av krispiga tulpaner, narcisser,
hundtandsliljor och andra vårblommor.

Höstfröjd på Sofiero,
Dahliakvarteret 22 september
Vi avrundar säsongen med ett höstinspirerat
program och bjuder på ett ypperligt tillfälle
att njuta lite extra av den färgsprakande och
vackra parken. Frossa i dahlior och få tips och
råd samt möjlighet att köpa en nyklippt bukett
dahlior hem. Sista chansen att besöka årets
utställningar.

Midten af maj – midten af juni
Titusinder pragtfulde rododendroner og azaleaer
i bede og kløfter.

Anbefales!

Teater i parken – Stora drömmar,
kungliga fotbollsplanen 11 maj–7 juni
MAJ
Helsingborgs stadsteaters komedi Stora
drömmar är en fartfylld och musikalisk
föreställning med lokal anknytning. Med bland
andra Maria Kulle på scen. Spelas på kungliga
fotbollsplanen efter stängning, separat biljett.
Teater i parken – Store drømme, den
kongelige fodboldbane 11. maj–7. juni
Helsingborgs Stadsteaters forestilling Stora
drömmar, en fartfyldt komedie med lokal
tilknytning og herlig musik. Med blandt
andre Maria Kulle på scenen. Efter lukning,
separat billet.

Målarvecka, hela parken 29 juli–4 augusti
Kom och skapa konstverk i parken. Fri entré
för dig som har konstnärsutrustning under
armen.

Trädgårdsfokus / Havefokus

Maleruge, hele parken 29. juli–4. august
Kom og skab et kunstværk i parken. Fri entré
for alle med kunstgrej under armen.

11

10

Carl Milles – drömmare och skulptör,
Slottet 10 maj–22 september
MAJ
Sveriges internationellt mest uppmärksammade
skulptör, Carl Milles, presenteras i en bred
utställning i slottet. Ett 20-tal av hans verk
berättar om den produktive och spännande
konstnären. Utställningen presenteras i
samarbete med Millesgården i Stockholm.

Sofiero – Nya upptäckter varje gång

Efterårsfryd på Sofiero,
Dahliakvarteret 22. september
Sæsonen afrundes med et program inspireret
af efteråret. En ypperlig mulighed for at nyde
lidt ekstra af den farvefunklende smukke park.
Fryd dig over dahliaerne, få tips og råd og køb
en nyplukket buket dahliaer med hjem. Sidste
chancen for at besøge årets udstillinger.

31

Ljusstämning, hela parken
31 oktober–3 november
OKT
Under fyra stämningsfulla kvällar lyses den
höstvackra slottsparken upp av tusentals ljus,
lampor och marschaller. Ta del av den magiska
och mysiga stämningen, njut av något gott
att äta och upptäck våra ljusaktiviteter för hela
familjen.
Lysstemning, hele parken
31. oktober – 3. november
Fire stemningsfulde aftener lyses den efterårssmukke slotspark op af tusinder lys, lygter og
fakler. Oplev den magiske og hyggelige stemning,
få lidt godt at spise og se de spændende lysaktiviteter for hele familien.

Konserter / Koncerter
I år gästas Sofiero av några av Sveriges mest
älskade artister. Köp biljett hos ticketmaster.se
I år gæstes Sofiero af nogle af Sveriges mest
elskede artister. Billetterne køber du hos
ticketmaster.se
28 juni – Laleh
29 juni – Ulf Lundell

Köp dina
biljetter hos
ticketmaster.se

10 juli – Gyllene Tider
26 juli – Benny Anderssons Orkester

April – maj
Forårsbedene er fulde af sprøde tulipaner,
narcisser, hundetandsliljer og andre
forårsblomster.
Mitten maj–mitten juni
Tiotusen praktfulla rhododendron och azaleor
i rabatter och raviner.

Sommarmånaderna
40 000 blommande sorter som lejongap, salvia,
dahlior, rosor, perenner och blommande träd.
Sommermånederne
40.000 blomstrende sorter som løvemund, salvie,
dahlia, roser, stauder og blomstrende træer.
Juli–september
Dahliakvarteret lockar med tusentals dahlior
i olika färger och former.
Juli – september
Dahliakvarteret lokker med tusindvis af dahliaer
i forskellige farver og former.
To bee…?, Kungliga fotbollsplanen,
hela säsongen
En spännande och informativ idéträdgård
om våra utrotningshotade bin. Av Sofieros
trädgårdsdesigner Sara Bratt.
To bee…?, den kongelige fodboldbane,
hele sæsonen
En spændende og informativ idéhave om vores
truede bier. Af Sofieros havedesigner Sara Bratt.
Lekfullt, Jubileumsträdgården,
hela säsongen
Sofieros trädgårdsdesigner Sara Bratt förvandlar Jubileumsträdgården till ett blomsterhav
med hemliga gångar där barnen kan smyga
omkring.
Legesyg, Jubilæumshaven, hele sæsonen
Sofieros havedesigner Sara Bratt forvandler
jubilæumshaven til et blomsterhav med hemmelige stier, hvor børnene kan snige sig rundt.
*Med reservation för ändringar

Sofierovägen 131

042-10 25 00
sofiero@helsingborg.se

