SÖNDAG 2 DECEMBER 2018 KL. 10–17

Jul på slottet

Välkommen till Jul på slottet!
Vi bjuder på hantverk och försäljning
som bygger på gamla
och nya traditioner.
Malmöhusgardet
ger en stämningsfull inramning
till marknaden, julmaten
och korvgrillningen.
Barnen kan hälsa på tomtefar,
lyssna på sagor och julpyssla.
Julgranen står pyntad
i Stora festsalen, slottet Malmöhus,
där det bjuds till dans.

Lyssna till körsång,
åk häst och vagn
och ta en ridtur på en islandshäst.
Upplev en jul i Bergmans anda
med slottet som ram.
Kostymer från Bergmans filmer
visas i utställningen
Bergman på modet.
Musikframträdanden
på Borggården i samarbete
med Malmö Konstmuseum
och Sommarscen.

FRI ENTRÉ

MALMÖ MUSEER

SLOT TSHOLMEN:
• Borggården
Kl. 10–17
Marknadsstånd
med bland annat bröd, ost,
sylt, honung, ostkaka,
lussebullar, hantverk av olika
slag och korvgrillning.
• kl. 12.45, 13.45, 15.00
och 15.45
Julmusik av Petri Sångare.
• Kl. 10–17
Madame Marsipan
gör djurfigurer.
• Kl. 11.00
Malmöhusgardet marscherar
in på Borggården.
• Kl. 12.30 och 14.30
Malmöhusgardet
håller slottsvaktsexercis.
• Borgstugan
Kl. 10–17
Försäljning av choklad, bröd,
tvål, blommor, smycken och
textilt återbruk.
Visning och försäljning av
olika textila hantverk,
ljusstöpning, pilflätning,
pralintillverkning och knivoch tenntrådsslöjd,
Fångtornet:
• Kl. 12 och 14
Spökisar.
Max 30 deltagare,
samling vid statyn Gycklaren
på Borggården.
• Kl. 13 och 15
Allmän visning av fångtornet.
Max 30 deltagare,
samling vid statyn Gycklaren
på Borggården.

TEKNIKENS OCH
S J Ö FA R T E N S H U S :
Huvudentrén:
• Entréplan
Kl. 10–17
Föreningen Skånelin
visar hur man använder en
spinnrock och berättar om
linets väg från fiber till färdig
produkt.
• En trappa upp
Kl. 10–17
Försäljning av hantverk
och böcker.
Pepparkaksskulptur-tävling.
Rösta på dina favoriter.
Kl. 15.30 är det
prisutdelning.
Stora festsalen,
slottet Malmöhus:
• Kl. 10-17
Gillet Skånska spetsar visar
hur man knypplar. Försäljning
av hantverk och smycken.
• Kl. 11.15
”Äventyr i sillens Malmö”.
Teater av elever från
Ribersborgsskolan, åk. 3.
Författare: Anna Rasegård.

• Kl. 12
Tomtefar öppnar julverkstan
för pyssel.
• Kl. 12–17
Julpyssel för barn.
• Kl. 12–17
Tomtefar skriver önskelistor.
• Kl. 13.30 och 14.30
Lasse Flygares fantastiska
jultrolleri.
• Kl. 12–16
Turer med häst och vagn
på Malmöhusvägen
(20 kr per person).
• Kl. 12–16
Ridning på islandshästar
för barn
(20 kr per person).
• Kl. 10–17
Ubåtsbesättningen
firar jul i ubåten.

• Kl. 12
Uppvisning folkdans
av Hembygdsgillet.
• Kl. 12.30
Allmän dans kring granen
med Hembygdsgillet.
• 14 och 15.30
Cadenza – föreningen för
tidig dans framför renässansdans i tidstypiska kläder.
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Med reservation för
eventuella ändringar.

