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PROGRAM

VÄLKOMMEN TILL
HOVDALA SLOTT

HOVDALA SLOTT BJUDER IN TILL BESÖK
Slottsbutik, information, utställningar och utemuseum har öppet från maj till september
tisdag–söndag kl. 11–17.
För aktuell information om nyheter och arrangemang, förköp av biljetter - gå in på
hovdala.se eller ring 0451-183 70. Det går också bra att skicka e-post till
hovdalaslott@hassleholm.se.

Tillsammans med Hovdala Vänner har vi nu städat slottet och ställt i ordning det mesta för att återigen bjuda på en innehållsrik säsong. Som vanligt bjuds det på opera, medeltidsdagar, berättaraftnar
och mycket mer.
Nytt för i år är att vi tillsammans med ungdomar från Afghanistan kommer att erbjuda besökare
att bygga och flyga drakar under tre veckor i sommar. Och i augusti kommer vi också att ha krattat
manegen för urpremiär av fälttävlan, Hovdala International Horse Trials vilket ordentligt höjer ribban
för Hovdala. Varmt välkomna!

SÄSONGSINVIGNING
FREDAG 1 MAJ KL. 11–17
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Produktion: Chatarina Wilgotsson • Foto sid 2 Lars Åström
• Tryck: AM-tryck Hässleholm

Jens Olsson, slottschef

Fri entré
Hovdala slott öppnar för säsongen. Besök köksträdgården och få tips om hur du kan gynna humlor, bin
och fjärilar i din trädgård. Här får barnen möjlighet
att bygga ett eget insektshotell. Dessutom blir det
invigning av årets fågelskrämmor i köksträdgården,
gjorda av skolbarn från trakten.
Kl. 12.15 invigningstal
Kl. 12.30 Lunds studentsångare - en dubbelkvartett från Lunds studentsångare sjunger in våren.
Kören startades år 1830 av Otto Lindblad som under mitten av 1800-talet var musiklärare på Hovdala
slott.
Kl. 13 konsert med lokala artister - Klinten
Kultur, Mohammad Taleb och Moner Alsafadi,
Cass, Baraa Abd Alaal, Pebbles Hörberg
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Musik i Syd, Mötesplats
Ljungdala och Studiefrämjandet
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RIKSTORNERING • HOVDALA MEDELTIDSDAGAR

BRODERIUTSTÄLLNING
VERNISSAGE LÖRDAG 21 MAJ KL. 13
I ORANGERIET

FRED 6 MAJ KL. 10–18, LÖRD 7 MAJ KL. 10–17
Entré 100 kr/dag, barn under 12 år fri entré • parkeringen sköts av
ideella föreningar och kostar 20 kr

Öppet tis–sön kl. 11–17 • utställningen pågår t o m 6 juni
• fri entré
Hässlestygn ställer ut fritt broderi under temat Gränslöst.

För femte året i rad slår Hovdala upp portarna
till södra Sveriges största medeltida marknad
och till Rikstornering. Vi välkomnar er till två spännande
dagar fyllda av upplevelser för hela familjen.

Arr: Broderigruppen Hässlestygn

MUSTANGUPPVISNING

Res tillbaka i tiden och upplev en underbar miljö med
riddare på sina stridshästar, svärdskämpar och bågskyttar, musikanter och magiker... På marknaden kan du
både hitta vackra och spännande varor samt lära dig
mer om hantverk och historia.

MÅNDAG 6 JUNI KL. 14

Mustangklubben kommer till Hovdala och visar upp gamla
modeller av den amerikanska bilen Ford Mustang.

Mer information på rikstornering.se

UTSTÄLLNING • ELD OCH LÅGOR

Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med SRS

VERNISSAGE TORSDAG 23 JUNI KL. 14

Öppet tis–sön kl. 11–17 • utställningen pågår t o m 2 oktober • fri entré
Eldhärden har i alla tider varit en samlingsplats för människan. Den har gett ljus
och värme och använts till matlagning. Sommarens utställning på Stora stallets vind
visar upp exempel på ljus- och värmekällor samt tillbehör. Både inlånat och från
Hovdala slott. Arr: Kultur Hässleholm

Foto: Kajsa Lindqvist

MIDSOMMARFIRANDE
FREDAG 24 JUNI KL. 13–16
Fri entré
Traditionellt midsommarfirande. Var med och klä midsommarstången, därefter blir det sång och dans.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Hovdala Vänner
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BERÄTTARAFTON MED THABO MOTSIELOA
ONSDAG 29 JUNI KL. 19 PÅ INRE BORGGÅRDEN
Entré 80 kr, biljetter säljs på plats • medtag gärna egen stol
Thabo Motsieloa är moderator, journalist och programledare. Han har under många år varit flitigt anlitad i Almedalen.
Med ett par hundra direktsända TV-program och minst lika
många moderatorsuppdrag i ryggen tar han sig an sommarens första berättarafton.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Studiefrämjandet

PELARGONDAGAR
2–3 JULI KL. 11–16 VID ORANGERIET

Fri entré
Utställning, inspiration, försäljning av plantor och sticklingar samt skötselråd av Svenska Pelargonsällskapet.
Arr: Svenska Pelargonsällskapet i samarabete med Kultur Hässleholm

8 JULI OCH 9 JULI KL. 19 PÅ LOGEN
Förköp Turistbyrån 0451-26 73 00 eller på skanskaoperan.se
Sagan om den fattiga, goda flickan som drömmer om ett
bättre liv med kärlek och respekt har berättats i alla tider
och på många vis. I Rossinis berömda opera är det en berättelse om längtan och tolerans, drömmar och förlåtelse.
Skånska Operan kommer att ge er en saga värd namnet och
kan lova er såväl allvar som humor, beröringspunkter och
romantik. Askungen är den perfekta operakvällen, full med
vacker musik, snygga kostymer, dans, skratt, tårar och inte
minst; ett lyckligt slut.
Operan ges på svenska. Läs mer på skanskaoperan.se.
Arr: Skånska Operan

BOKBUSSEN PÅ HOVDALA SLOTT
12–17 JULI KL. 11–17

BERÄTTARAFTON MED FREDRIK GUNNARSSON

Besök bokbussen som finns på Hovdala slott hela veckan.

ONSDAG 6 JULI KL. 19 PÅ INRE BORGGÅRDEN

BOKLOPPIS

Entré 80 kr, biljetter säljs på plats • medtag gärna egen stol
Fredrik Gunnarsson är skådespelare och arbetar med teater,
tv, film och radio. Inom teater har han mestadels jobbat på
Malmö Stadsteater där han medverkat i många produktioner.
På tv och film är han mest igenkänd som polis i Wallanderfilmerna. År 2015 startade han Bjärnums Stadsteater. Den
gamla svinaladan i trädgården byggdes om till en teater med
scen och 45 sittplatser.
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SKÅNSKA OPERAN GER ASKUNGEN

Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Studiefrämjandet

13 JULI KL. 11–17
Sälj, köp, byt böcker! Ring slottsbutiken och boka plats på
tel. 0451-183 70, kostnad 50 kr per bord.
Arr: Kultur Hässleholm
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BERÄTTARAFTON MED ULRIKA KNUTSON

VÄSENVANDRINGAR
FRE 22 JULI OCH LÖR 23 JULI KL. 17 OCH KL. 19

ONSDAG 13 JULI KL. 19 PÅ INRE BORGGÅRDEN
Entré 80 kr, biljetter säljs på plats • medtag gärna egen stol
Ulrika Knutson är journalist, författare och prisbelönt
kulturjournalist samt välkänd radioröst. Mellan 2009 och
2012 var hon ordförande i Publicistklubben. Hon är intresserad av kulturhistoria, yttrandefrihet och inte minst
feministiska pionjärer.

Entré 50 kr • förköp Hovdala
slottsbutik 0451-183 70 • samling vid porttornet • rekommenderas fr 4 år
När solen sjunker över Hovdala och dess sista strålar träffar
trädtopparna, då vaknar skogen till liv. Välkommen på en
upplevelsevandring för stora
och små. Glöm allt du lärt dig
om hur naturen fungerar och
gör dig redo att möta den igen,
med nya ögon.

Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Studiefrämjandet

JAGUARKLUBBEN PÅ BESÖK
SÖNDAG 17 JULI KL. 9–11

På förmiddagen kan man beskåda jaguarbilar på yttre borggården.

Arr: Kultur Hässleholm

BERÄTTARAFTON MED HENRY BRONETT

BERÄTTARAFTON MED ANNA CARLSTEDT

ONSDAG 20 JULI KL. 19 PÅ INRE BORGGÅRDEN

Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Studiefrämjandet

ONSDAG 27 JULI KL. 19 PÅ INRE BORGGÅRDEN

Foto: Agneta M Lindh

Entré 80 kr, biljetter säljs på plats • medtag gärna egen stol
Henry Bronett är författare och poet. Hans senaste bok
Kaddish: Historietter utkom hösten 2015. Han är uppvuxen
på cirkus, utbildad vid Scenskolan i Stockholm.

Entré 80 kr, biljetter säljs på plats • medtag gärna egen stol
Anna Carlstedt är ordförande i Svenska Röda Korset men
också filosofie doktor i fransk litteratur samt forskare och
studierektor vid Ersta Sköndal Högskola. Hon har varit
ordförande i IOGT-NTO och för Forum för Idéburna organisationer med social inriktning.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Studiefrämjandet
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BERÄTTARAFTON MED ELISABET HÖGLUND

FLADDERMUSKVÄLL I TYKARP OCH PÅ HOVDALA
LÖRDAG 27 AUG KL. 17.30, START TYKARPSGROTTAN

ONSDAG 3 AUG KL. 19 PÅ INRE BORGGÅRDEN

Entré 250 kr inkl. ciabatta och dryck • förköp hovdala.se
Tykarpsgrottan och Hovdala slott är bland de artrikaste
platserna i Sverige för fladdermöss. Kvällen börjar vid Tykarpsgrottan där Mikael Gustafsson håller föredrag och
visar bilder för att sedan fortsätta på Hovdala slott med
spaning efter fladermöss. Arrangemanget är en del av International Batnight.

Entré 80 kr, biljetter säljs på plats • medtag gärna egen stol
Elisabet Höglund är svensk politisk journalist med en mångfacetterad bakgrund. Hon har varit tävlingscyklist och var med
i svenska damcykellandslaget 1970–75. Hon har mottagit ett
flertal journalistpriser och vunnit På spåret två gånger.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Studiefrämjandet

Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Tykarpsgrottan

BERÄTTARAFTON MED KRISTINA PALTÉN
ONSDAG 10 AUG KL. 19 PÅ INRE BORGGÅRDEN

HÄSSLEHOLMSLOPPET

Entré 80 kr, biljetter säljs på plats • medtag gärna egen stol
Kristina Paltén är äventyrare, ultralöpare, föredragshållare,
författare och coach. Hennes berättelse om löpningen genom
Iran är en historia om rädsla och tro, om fördomar och mod.
Arr: Kultur Hässleholm i samarbete med Studiefrämjandet

LÖRDAG 3 SEPTEMBER

Motionslopp på 10 km eller 5,5 km i den vackra naturen kring Hovdala slott. Anmälan och mer information finns på hassleholmsloppet.com.

HOVDAL A
C ASTLE INTERNATIONAL

HORSE TRAILS

HOVDALA INTERNATIONAL HORSE TRIALS
18–21 AUGUSTI
För första gången på Hovdala slott blir det internationell
fälttävlan i kombination med Lantlivsmässa. Genom det
unika natur- och slottsområde på Hovdala, där terrängmomentet kommer att hållas, i kombination med den toppmoderna hoppbanan Sveland Arena på Skyrup-anläggningen, 6
km från slottet, har Hovdala International Horse Trials målet att bli ett av norra Europas ledande hästsportvents. Ett
evenemang för alla, inte bara för ”hästmänniskor”.
Arr: International Horse Trials i samarbete med Kultur Hässleholm

18 –21 AUGUST 2016

GLÖTTADA´
SÖNDAG 4 SEPT KL. 11–17
Fri entré • parkeringen sköts av ideella föreningar och kostar 20 kr
Den 4 september är det barnens dag på Hovdala slott! Kom
hela familjen och kolla in tornerspelen med Skånska Björnens
riddare och berättarföreställningen Sagomaskinen. Missa inte
heller när Hennes nåd visar sitt slott. I pysselverkstaden får
du skapa riddargrejer och på Bokbussen kan du ta ditt eget
busskörkort och vinna fina bokpriser. Glöttada´n kommer att
bjuda på många fler aktiviteter och roliga överraskningar! Grillplats finns!

Sagomaskinen, Sara Arambula foto Kristian W Nielsen
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EHRENBORGSKA VÅNINGEN

HOVDALA VANDRINGSFESTIVAL

Arr: Hässleholms kommun

SKÖRDEFEST
SÖNDAG 25 SEPTEMBER KL. 11–16
Fri entré • parkeringen sköts av ideella föreningar och kostar 20 kr
Marknad, säsongsvaror, mat och hantverk. Vem bakar den godaste äppelkakan eller äppelpajen? Mer information om tävlingen på hovdala.se. Arr: Kultur Hässleholm

VINTERKONSERT PÅ HOVDALA SLOTT
16 OCH 17 DECEMBER
Efter förra årets succé återkommer Vinterkonsert på
Hovdala slott även i år. Kom och upplev musiken, sången
och stämningen i den underbara miljön på slottets loge.
Mer info släpps under sommaren.
Varmt välkomna!
Produktion och arrangörer: Anna Renud, Malin Fredriksson och Filip Hällefors
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Med reservation för ändringar. För aktuell information se www.hovdala.se

Foto: InPhokus by Funke

SÖNDAG 11 SEPTEMBER
Vandra tillsammans på Hovdala naturområde – succén
från 2015 fortsätter! I år blir festivalen en del av Europas största vandringsevent Eurorando. Sköna, utmanande och unika vandringsleder i ett varierande landskap
med levande historia. Olika svårighetsgrad, längd och
teman – välj det som passar dig! Mer information och
bokning på hovdala.se och eurorando2016.com.

GUIDNING

Hovdala slott beboddes under åren 1665–1981 av släkten Ehrenborg. Guiderna på
slottet leder oss igenom historien under århundraden och berättar om levnadsöden
och fängslande berättelser i den Ehrenborgska släkten samt om andra människor på
gården. Upplev livet i en högreståndsmiljö med möbler och inredningsdetaljer från
svunna tider.
Allmänna guidningar 2016: 4 juni–4 sept tis–sön kl. 14 (ej midsommarafton), 5 sept–2
okt endast lör och sön kl. 14. Pris 100 kr per person, barn upp till 12 år fri entré, biljetter säljs i Slottsbutiken eller online på hovdala.se.Visningen tar ca 1 timme.
Gruppguidning av Ehrenborgska våningen kan bokas 1 april - 30 okt på tel 0709-71 70
68 eller e-post till lars.astrom@hassleholm.se. Pris 80 kr per person. Minimipris per grupp 1000 kr. Startavg. kväll efter
kl. 17 och helg 1000 kr per grupp.

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! Entré 100 kr per person.
Endast förbokningar på tel 0709-71 70 68 eller e-post lars.astrom@hassleholm.
se. Pris 80 kr per person Minimipris per grupp 1000 kr. Startavgift kväll efter kl.
17 och helg 1000 kr per grupp.

KVÄLLSVANDRING MED FLADDERMÖSS

Kvällsvandring tillsammans med Stefan Viktorsson.Vandringen tar ca 2 tim. Alla tillfällen startar vid porttornet.
9 juni, 14 och 21 juli kl. 21 • 28 juli, 11 och 18 aug kl. 20 • 27 aug kl.19.30 – International Bat Night
uppmärksammas, pris endast 100 kr för det här tillfället • 8 och 15 sept kl. 19 • 22 sept kl. 18
Pris 150 kr, barn gratis i sällskap med betalande vuxen. En enkel fika ingår. Arr: Bokskogslöpare

SVEN-ERIC NILSSONS DONATION
För mer information och tidsbokning kontakta Lars Åström tel 0709-71 70 68, e-post lars.astrom@hassleholm.se.

HYR EN UPPTÄCKARSÄCK!
Hyr en upptäckarsäck med kikare, lupp, ritpapper, färgpennor picknickfilt m.m och upptäck naturen på Hovdalafältet. Kostnad 50 kr, för mer information kontakta butiken på tel 0451-183 70.
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TRÄDGÅRD
PARK & TRÄDGÅRD
Parken är en viktig del av Hovdala slotts kulturhistoriska värde. Gamla träd, torrlagda vallgravar
och åldriga stengärden ger platsen en alldeles speciell karaktär. Här infinner sig upplevelser av
sinnesro, skönhet och ålderdomlighet.
Det vackra orangeriet från sent 1700-tal är öppet under högsäsong och används flitigt som
bröllopslokal. Utanför orangeriet växer den vackra och sällsynta pimpernöten, som kanske är
Sveriges äldsta exemplar.
I köksträdgården pryds odlingskvarteren av blommor och grönsaker. Hovdala slott är självförsörjande på snittblommor och slottsrestaurangen använder sig av grönsaker och kryddor.
Växterna drivs i huvudsak upp från frö, i växthuset eller på friland. Överskottsplantor säljs till
besökare. Fågelskrämmor, gjorda av skolbarn från trakten, övervakar odlingarna.
Ta en promenad längs förlovningsstigen och beundra de vackra förlovningsträden. Med lite tur
är Sigvard här och klipper gräset med sin hästdragna klippare.
Park och trädgård är öppen året runt för besökare.
Fri entré.
Park- och trädgårdsguidning kan bokas på tel 0733-40 18 13.

RESTAURANG
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.
På söndagar är det husfruns buffé som serveras, den 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.
Slottsbuffén serveras från mitten av april till sista helgen i september. Söndagsbuffén serveras under oktober månad. I november är det
gåsmiddag och vi serverar då en trerättersmeny. I slutet på november
och under december serveras ett traditionellt julbord.
Bokning på tel 0451-186 15, mer information på
hovdalaslottsrestaurang.se.
Öppettider: tis–fre kl. 12–15, lör–sön kl. 12-16.
Med reservation för bröllop, högtidsdagar och privata fester.

FRÖKNARNAS CAFÉ

Fröknarnas Café erbjuder hembakade kakor och bakelser. 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.
Hovdalatårtan har bakats på slottet sedan början av 1900-talet och är
lika populär nu som då. Kaffet ni får i caféet är noga utvalt och förhöjer
dryckesupplevelsen.
Öppet fr o m 1 maj tis–sön kl. 11–17.

MATLAGNINGSKURS PÅ HOVDALA SLOTTSRESTAURANG
Lär dig stycka hela djur och tillaga dem som man gör på stjärnrestauranger. Kursen kan t. ex handla om
hur man gör glass från grunden samt att vi tränar olika tekniker inom matlagning. Upplev matlagning på
vårt sätt på Hovdala slottsrestaurang.
Mer information på hovdalaslottsrestaurang.se eller ring 0451-186 15.
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Hållbara Hovdala

På Hovdala vill vi ta ansvar för att bidra till ett mer hållbart samhälle där Hovdala är ett besöksmål
med hållbarhet som tydlig ledstjärna. Gå in på vår hemsida hovdala.se och slottets facebooksida
för att läsa mer hur vi arbetar och vilka projekt vi har på gång.

Roligt och spännande om svensk historia i ny app

Sverige har ett rikt kulturarv. Nu har arvet digitaliserats och samlats i en lekfull och utmanande app
för barn och unga. Appen innehåller platser från norr till söder i avlånga Sverige. En av platserna i
appen är Hovdala slott. Appen KulTur finns att ladda ner på Appstore och GooglePlay.

Upptäck naturområdet runt Hovdala slott med din smartphone!
I kulturarvsappen Historia utan gränser får du intressanta berättelser om orternas gemensamma
historia från 1600-talet då Skåne blev svenskt.

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.

Hässleholms
kommun

