Kalmar Slott · Årsprogram 2018

Välkommen till ett
händelserikt år!

OKTOBER – DECEMBER

Under 2018 bjuder vi in till en världsutställning, 10-års jubileum för
Barnens Slott och andra spännande evenemang. 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
även på Facebook och Instagram. Välkommen!

20/10 · Kvällsshow med Anders Lundin
Upplev visföreställningen Expedition: Livet
med Anders Lundin och njut av en middag
i Slottsrestaurangen.

MARS – MAJ

JUNI – SEPTEMBER

25/3 kl. 11 · Barnens söndag –
Prinsessguidning
Följ med slottets egna prinsessa runt på
slottet. Från 3 år.

25/6–12/8 · Barnens Slott, 10-års jubileum
Välkommen till ett heldagsäventyr på
barnens eget slott. Öppet kl. 10-17.

28/10 kl. 11 · Barnens söndag –
Prinsessguidning
Följ med slottets egna prinsessa runt på
slottet. Från 3 år.

27/3 kl. 19 · Beatrice Janzon – Bakom
kulisserna i korrespondentlivet
Hör mer om det hektiska korrespondentlivet i världen.
29/3 kl. 17 · Påskkärringparad
Följ med överste påskkärring till Blåkulla.
Samling vid Stadsparkens scen kl. 17.

28/6–7/8 · Pappa Kapsyl –
Melodinosauriefestivalen
Häng med Pappa Kapsyl i en fartfylld
familjeföreställning. Tisd. & torsd. kl. 16.
2/7–6/8 · Duran & Mollans allsångsshow
Räkna med full fart och hög stämning för
alla barnfamiljer! Månd. & onsd. kl. 16.

v. 14 · Påsklovskul
Pysselaktiviteter, guidade barnvisningar
och bildbingo. Se hela programmet på
kalmarslott.se

21–22/7 · Renässans- & medeltidshelg
Följ med tillbaka till 1500-talet! Upplev
marknad med mat och hantverk, bågskytte,
järnsmide, barnaktiviteter och föreställning
med TV-succén Magikergränd, m.m.

22/4 · Barnens söndag – Kung Erik
XIV´s guidning

24–25/7 · Skånska Operan
Upplev La Bohème i Gröna salen.

Följ med den tokige kung Erik på en händelse-

rik guidetur genom slottet. Från 4 år.
24/4 kl. 19 · Food Pharmacy – goda
bakterier och antiinflammatorisk mat
Mia Clase och Lina Nertby Aurell berättar,
med en rejäl portion humor, om sambanden
mellan kronisk inflammation, tarmflora
och det antiinflammatoriska köket.
Extrainsatt föreläsning kl. 16.30.
maj · Kvällsöppet
Öppet alla tisdagar mellan kl. 10-20.
Specialguidning kl. 18 av säsongsutställningen Da Vinci – Inventions.
5/5 · Världsutställningen Da Vinci –
Inventions öppnar
Ta del av modeller av Leonardo da Vincis
fantastiska uppfinningar i en av slottets
största säsongsutställningar.
27/5 · Fira Mors dag med
chokladprovning
Fira mamma med en god middag i
slottsrestaurangen. Johannas Choklad
avslutar kvällen med en smakrik chokladprovning.

26–27/7 · Jecko & Jessie – Bara skoj
Tokrolig familjeunderhållning med den
populära tv-duon.

23/9 kl. 11 · Barnens Söndag –
Riddarguidning
Följ med riddare Lejonsporre genom
slottets salar och leta efter saker med hjälp
av skattkartan. Från 3 år.

26/10–4/11 · Ljus på kultur, höstlovskul
och Stormaktsvecka
Under Kalmars kulturfestival arrangerar vi
flera evenemang på slottet. Håll utkik på
kalmarslott.se.

okt–nov · Fasor & illdåd
Spännande spökvandring genom slottet.
11/11 · Fars dag
Fira fars dag på Kalmar Slott med middag
och författarföreläsning av Håkan Nesser.
25/11 kl. 11 · Barnens söndag –
Fängelseguidning
Slottets gamla fängelsevaktmästare stryker
fortfarande omkring bland de mörka
hålorna. Från 6 år.
29/11–2/12 · Julmässa
Julmarknad med hantverk,
delikatesser.

mat

och

9/12 kl. 10–16 · Adventspyssel i
Borgstugan
Julpyssel för både barn och vuxna med
grankransar, dekorationer, julkort och
ljusstöpning.

26/8 · Arkeologidag på slottet
Föreläsning om sommarens utgrävning på
Kalmar Slott.
sep & okt · Kvällsöppet
Öppet alla tisdagar mellan kl. 10-20.
Specialguidning kl. 18 av säsongsutställningen Da Vinci – Inventions.
5/9 · Dr. Matthew Landrus – Leonardo
da Vinci
Välkommen till en unik föreläsning om
Leonardo da Vinci. Föredraget hålls på
engelska av Dr. Matthew Landrus från
Oxfords universitet.
15–16/9 & 22–23/9 · Uppfinnarhelger
Träffa uppfinnare och innovatörer, delta i
spännande workshops. I samarbete med
Uppfinnarna Kalmarsund.
25/9 · Herman Lindqvist
Lyssna till föredraget Bernadotte i 200 år –
För Sverige i alla tider.

Sverigepremiär: Da Vinci – Inventions
5 maj–4 november
Upplev en utställning utöver det vanliga! En
av de mest omfattande utställningarna som
producerats om renässansgeniet Leonardo
da Vinci, Da Vinci – Inventions, visas på
Kalmar Slott den 5 maj–4 november 2018.

Öppet dagligen fr.o.m 29 mars

