Program våren 2020
Torsdag 27 februari

Onsdag 6 maj

Årsmöte

Föreläsning

Föredrag av professor emeritus Lars-Erik Appelgren om Gammal
boskapsmedicin med fokus på sent 1700-tal.

Anna Backman berättar om tankarna bakom utställningen i
Linnéträdgården.

Anna Backman berättar om hur årets bidrag till Uppsala linneanska
trädgårdar kommer att användas. Därefter årsmötesförhandlingar
och utdelande av Linnés Vänners pris 2020.

Tid & plats: Linnéträdgårdens orangeri, Svartbäcksgatan 27, kl
17.00-18.00.

Tid & plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC),
Norbyvägen 14, kl. 18.00-20.00

14-15 mars & 21-22 mars

Vår i Orangeriet
Tjuvstarta våren bland blommande aprikos, citrus och lagerolvon i
Linneanum. Linnés Vänner är på plats.
Tid & plats: Lördagar & söndagar kl. 12-15. Museibutiken öppen
med presenter till vårens fester. Orangeriet är öppet utan butik tisdag-fredag kl. 9-15. Orangeriet Linneanum, Botaniska trädgården.
.

Lördag 16 maj

Trädgårdsfest Linné
Linnés Vänner medverkar med informationsbord under festen i
Linnéträdgården, kom och hälsa på.
Gör en tidsresa till 1700-talet, med frasande kjolar, glänsande
skospännen och mathantverk. Fynda rariteter och få odlingstips på
växtmarknaden. Möt forskare, experimentera och lär dig mer om
Linnés vetenskaper. Bygg ditt eget bihotell eller följ med på
upptäcktsfärd, guidade turer och andra familjeaktiviteter.
Tid & plats: Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 27, kl. 11-17.

Torsdag 11 juni

Tisdag 24 mars

Vårkväll i Botan

Föreläsning
Hanna Hodacs, docent i historia, Naturalhistoriker som fashionistas
- att tolka smak och ersätta globala varor med lokala under det långa
1700-talet.

Vi träffas i Botaniska trädgården där trädgårdsdirektör Mats Block
och trädgårdsintendent Annika Vinnersten visar oss runt och
berättar om pågående och kommande projekt i trädgården samt
om vad Linnés vänner bidragit till under året.

Tid & plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC),
Norbyvägen 14, kl 18.00-19.00.

Tid & plats: Samling vid idegranshäcken vid dammen mellan
Linneanum och Norbyvägen kl. 17.00.
Vi bjuder på enklare förtäring.

April

Lördagen 15 augusti

Arbetspass i Linnéträdgården
Vi hjälper till att göra vårfint i trädgården inför säsongstarten.
Efter arbetet bjuds på trevligt fika med trädgårdsmästarna.

Linnés Vänners utflykt
Årets resa tar oss till Ängsö. Mer information kommer.

Tid & plats: Utskick kommer.

www.linnesvanner.se

