Kalmar Slott · Årsprogram 2016

Dags att upptäcka
Kalmar Slott!
Under 2016 bjuder vi in till nya säsongsutställningar, spännande
evenemang och aktiviteter för både små och stora. Här kommer ett
smakprov på allt som året har att erbjuda. Vi uppdaterar löpande om
alla våra evenemang och aktiviteter på kalmarslott.se. Vi finns också
på Facebook, Instagram och Twitter. Välkommen!

MARS - MAJ

JUNI - SEPTEMBER

20/3 · Emil! öppnar
Lekutställning för barn och vuxna om Emil
i Lönneberga.

27/6-14/8 · Barnens Slott
Välkommen till barnens eget slott.
Utmana riddaren på duell, följ med på
prinsessguidning, gå på skattjakt med
gycklarna och pyssla i Vasaverkstaden.
Öppet kl. 10-17.

24/3 kl. 17 · Påskkärringparad
Följ med överste påskkärring till Blåkulla.
Samling vid Park Herminas (f.d Byttan)
scen kl. 17.
v. 13 · Påsklov
Guidade visningar av Paradvåningen 24-28
mars kl. 13.
Passa på att upptäcka vår lekutställning
om Emil.

28/6-4/8 · Pippi Långstrump
Kom och träffa Pippi Långstrump
i sommarens stora barn- &
familjeföreställning fylld av musik och
skratt. Tisdag, onsdag och torsdag kl.
17.00.
4/7-15/8 · Duran & Mollan
Räkna med full fart och hög stämning
när Duran & Mollan drar igång sin
allsångsshow. Måndagar kl. 15 & 17.

27/3 kl. 11 · Barnens söndag riddarguidning
Hjälp riddare Lejonsporre att leta
efter skatterna och återbörda dem till
skattkammaren.
14/4 kl. 19 · Vårstarta trädgården med
växtkraft
Linda Schilén, den energiska
trädgårdsmästaren som de senaste åren
blivit en mycket populär föreläsare, är
tillbaka på Kalmar Slott för andra året i rad.
19/4 kl. 19 · Slagfält Kalmar
Föreläsning om de arkeologiska
utgrävningarna i Kalmarsundsparken och
slottsvallarna som gjordes hösten 2015.
24/4 · Barnens söndag Fängelseguidning
I guidningen ”Det finns inga spöken
på Kalmar Slott” får du följa med på en
spännande tur genom slottet.
maj · Kvällsöppet
Öppet alla tisdagar mellan kl. 10-20.

29/5 kl. 19 · Mors dag - Maria Möller
Kom till slottet och fira morsdag! Maria
Möller bjuder på en kväll fylld med musik
och komik i en skön kombination.

28/10-6/11 · Ljus på kultur
Under Kalmars kulturfestival arrangerar vi
flera evenemang på slottet. Håll utkik på
kalmarslott.se.
v. 44 · Höstlovskul
Barnaktiviteter på slottet under höstlovet,
mer info på kalmarslott.se.
okt-nov · Fasor & illdåd
Spännande spökvandring genom slottet,
start v. 44.
13/11 · Fars dag
Fira fars dag på Kalmar Slott med middag
och show!
13/11 · Fest- & bröllopsmässa
Planerar du fest eller bröllop? Gör ett
besök på Fest- & Bröllopsmässan på
Kalmar Slott den 13 november.
24-27/11 · Julmässa
Julmarknad med ca 100 hantverkare och
utställare.
4/12 · Adventspyssel i Borgstugan
Julpyssel för både barn och vuxna
med kransar, dekorationer, julkort och
ljusstöpning. Kl. 10-16.
dec · Jul- och luciakonserter
Håll utkik på kalmarslott.se.

Emil!

8-9/7 · Jecko & Jessie - Bara skoj
Tokrolig familjeunderhållning med Jecko
och Jessie.
23-24/7 · Renässans- & medeltidshelg
Följ med tillbaka till 1500-talet! Spännande
stagefighting, medeltidsmarknad, mat och
dryck, aktiviteter för barn m.m.
29-30/7 · Skånska Operan
Upplev Rossinis Askungen.
28/8 · Arkeologidagen
Föreläsning om de utgrävningar
som genomförts på Kalmar Slott,
Kalmarsundsparken och i Kalmars
medeltidsstad.

20 mars – 6 november
Upptäck Emil i Lönnebergas värld!
Utställningen består av en lekutställning
för de yngre barnen som tillsammans med
originalteckningar av Björn Berg skapar en
upplevelse för både barn och vuxna.
10 ways with Swedish glass

sep · Kvällsöppet
Öppet alla tisdagar till kl. 20. Guidad tur
av våra säsongsutställningar kl. 18.30.
5-11/9 · Pridevecka på Kalmar Slott
Under Kalmarsunds Pridefestival anordnas
flera aktiviteter på Kalmar Slott. Läs mer på
kalmarslott.se.

22/5 · 10 ways with Swedish glass
öppnar
Förflytta dig in i glasrikets värld.

OKTOBER - DECEMBER

21/9 · Herman Lindqvist
Föreläsning med populärhistorikern
Herman Lindqvist.

22 maj – 30 oktober
Förflytta dig in i glasrikets värld och upplev
svensk, samtida glaskonst av vitt skilda
uttryck. Här möter du tio verksamma glaskonstnärer som visar på konstformens
bredd och vitala kraft.

Läs mer på kalmarslott.se

