ANNONSSIDA

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MÖLNDALS STAD

Bröllop och konferenser
i Linnés sällskap
Bröllopstårta i slottskällaren, mingel i vagnboden,
workshop på vindskammaren eller en buffé signerad
Gunnebo Kaffehus och Krog, baserad på köksträdgårdens primörer.
Gunnebo är mer än du tror.
Och i slottsparken lurar Fru Hall, Bellman och naturligtvis Carl von Linné.

besökande grupper guidas av biologisk expertis i reservatet
med musikinslag och avslutande picknick. Dessutom kommer
Linné att sätta sitt avtryck i det allt mer färgstarka Gunnebo
Slottsspel den 6-8 juli.
Det är tredje året denna folkfest med gustavianer, gycklare,
musköter, eldslukare, hantverksförsäljare, herrskap och tjänstefolk går av stapeln.

Gunnebo Slott och Trädgårdars resa tillbaka till ursprungets
1700-tal lockar allt fler besökare, såväl konferensgäster som
Göteborgare på utflykt. Naturligtvis har även Mölndalsborna
tagit sitt Gunnebo till sitt hjärta.
– Sedan vi invigde flyglarna enligt arkitekt Carlbergs originalritningar har vi helt andra möjligheter att utvidga verksamheten och möta våra gästers önskemål. Vi ser att allt fler
företag uppskattar att konferera på Gunnebo. Vi har mötesrum för mindre sällskap och kan ta emot upp till 70 personer
vid biosittning. Framför allt kan vi erbjuda det lilla extra som
skräddarsydda arrangemang med exempelvis dramatiserade
visningar, matlagning och tidstrogen underhållning, säger
Lena Vikström vd Gunnebo Slott och Trädgårdar.
Gunnebo erbjuder även bröllopsarrangemang med vigsel i
slottet, middag i vagnsboden och bröllopstårta i slottskällaren.

Sedan 2006 bor Mölndals stads Turistbyrå i Gunnebos norra
flygel. Gunnebo har ett offensivt uppdrag att utveckla turistnäringen i Mölndals stad.
I uppdraget ingår att bemöta besökare på bästa möjliga sätt,
hjälpa till med att finna sevärdheter, utflyktsmål, service och
boende i staden samt på alla sätt vara ambassadörer för vad
Mölndal har att erbjuda.
– Vi vill ta en aktiv roll i att utveckla besöksnäringen i
Mölndal, det gör vi bäst genom att samarbeta med andra aktörer i Mölndals besöksnäring. Vi har mycket fruktbara nätverksträffar där vi hela tiden utvecklar Mölndal som attraktiv
turiststad 365 dagar om året, förklarar Lena.
Turistbyrån har en svensk och en engelskspråkig hemsida,
båda mycket välbesökta.
Enklaste sättet att nå sajten är att gå in på stadens hemsida
www.molndal.se och klicka på turism för att finna vad våren
och sommaren har att erbjuda i form av aktiviteter, evenemang
och upplevelser.
Turistbyrån i Gunnebos norra flygel har öppet dagligen kl.
11-16 (under sommaren kl. 11-18).

Linnéåret även på Gunnebo

2007 är Carl von Linnés år. Även Gunnebo firar att det var 300
år sedan en av Sveriges främsta vetenskapsmän föddes.
– Vi erbjuder bland annat ”Bakom dessa gröna lindar” där

Turistbyrån i norra flygeln

Claes Malmberg på hemmaplan
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Mars/april 2007
MARS

Söndag 4 mars kl. 12 och 13/ Söndag 18 mars kl. 12 och 13
GUIDAD SLOTTSVISNING
Vuxna 60 kr, barn t.o.m. 15 år fri entré.
Söndag 11 mars kl. 12 och 13/ Söndag 25 mars kl. 12 och 13
VAR SKALL KUNGEN SOVA?
Dramatiserad rundvandring på slottet.
Vuxna 70 kr, barn t.o.m. 15 år fri entré
Söndag 18 mars kl. 17
GUSTAV PHILIP CREUTZ
Drömmare i Arkadien och tidsvittne i Marie Antoinettes
Frankrike.
Svenska Akademiens  ständige sekreterare Horacs Engdahl
och fil. Dr. Marianne Molander Beyer samtalar kring
Creutz’ brev till Gustav III under ambassadörsåren i Paris
1766-1783.
Salongen på slottet, 160 kr, Herrskapsmiddag á 179 kr
serveras efter föreläsningen. Endast förbokning.
Söndag 25 mars kl. 15
KAKA SÖKER MAKA
Anna Adén, årets kvinnliga kock 2001, berättar om
historiska, kl.assiska och moderna kakor.
Föreläsning med kakbuffé i vagnboden, 175 kr
Onsdag 28 mars kl. 18.30
TULPAN, IRIS OCH PÄRLHYACINT
Välkommen till en workshop som går i vårens tecken
tillsammans med florist Linda Andrée Westerberg från
Blomrum/NK blomster. Låt dig inspireras av påsk, vårlökar
och reden! Skapa en egen härlig plantering att ta med hem.
Workshop i vagnboden, 395 kr inklusive förtäring och
växtmaterial till eget arrangemang.

APRIL
Söndag 1 april kl. 12 och 13/ Fredag 6 april kl. 12 och 13/
Söndag 8 april kl. 12 och 13/ Måndag 9 april kl. 12 och 13/
Söndag 15 april kl. 12 och 13/ Söndag 22 april kl. 12 och 13.
GUIDAD SLOTTSVISNING
Vuxna 60 kr, barn t.o.m. 15 år fri entré
Söndag 15 april kl. 11-16
BARNENS FRÖDAG PÅ GUNNEBO
Försäljning av fröer, plantor och redskap för unga
trädgårdsmästare (Linné 2007).
Söndag 15 april kl. 14.30 och 15.15
”MAN LÄGGER ETT LITET FRÖ I JORDEN”
Stensjökyrkans flick-, pojk- och barnkörer sjunger under
ledning av Birgitta Landgren (Linné 2007).
Vagnboden fri entré.

Den inbillade sjuke kan
föreställa sig själv och
andra att han skulle
vara stark, oberoende
och älskansvärd om han
bara inte vore sjuk.
Hur Argan lyckas med
det kan man beskåda i
Gunnebos sommarspel
Den inbillat sjuke av
Molière. Premiär
torsdag 12 juli.

Sommarteater på Gunnebo fortsätter för sjätte året
och förra årets samarbete med Riksteatern fortsätter.
– Vi tror på en upprepning av förra årets fina sommarväder och publiksuccé.
Liksom tidigare blir det Molière i slottsparken, säger
Lena Vikström vd Gunnebo Slott och Trädgårdar.
De finns människor som bara mår bra när de mår dåligt. Och
ingen är så sjuk som herr Argan. Genom att vara inbillat sjuk
får den sårbara individen både den uppmärksamhet han kräver, ursäkt för sitt beroende, binder andra till sig och straffar
för uteblivet medlidande.

Blir inte som han tänkt sig

Molières pjäs Den inbillade sjuke är kanske hans roligaste.
Den rike Argan gör allt för att hans hushållsdamer ska ha fullt
upp med hans, av hypokondri, iscensatta cirkus. Det går så
långt att han till och med, mot hennes vilja, vill gifta bort sin
egen dotter Angélique till en av läkarnas söner av rent praktiska skäl. Det går dock inte riktigt som han tänkt sig, det ser
bland annat kammarjungfru Toinette till.

Humor inte som allvar

Huvudpersonen Argan, spelas av Claes Malmberg med lång

www.tidning.net

erfarenhet av komedispel och utomhusteater:
– Det fascinerande med att spela komedi och fars är att du
får omedelbar och obarmhärtig respons. Skrattar de inte har
du misslyckats, så enkelt är det. En komedi kräver också en tajt
ensemble där alla har god tajming i replikerna. Själv gillar jag
det. Att spela utomhus kräver också ett tydligare och lite större
uttryck än på en inomhusscen.

Molière – långt ifrån hypokondriker

Onsdag 18 april kl. 18.30
VÅRBRUK MED FRÖFÖRSÄLJNING
Traditionsenlig vårbrukskväll i vagnboden med
trädgårdsmästare Joakim Seiler, årets tema i trädgårdarna:
Odling enligt Linné (Linné 2007).
Vagnboden, 160 kr, inklusive enklare förtäring.
Söndag 22 april kl. 17
MUSIKALISKT TIDSFÖRDRIF SOM PÅ LINNÉS TID
Frihetstidens musikflora och korta berättelser kring
blomsterkungen presenteras av Helena Ek (sorpan), Kristina
Lindgård (barockcello) och Göran Karlsson (cembalo).
Konsert i salongen med afternoon tea i slottsvalvet.
Servering en timma före föreställningen och i pausen.
Endast förbokning 031-334 16 16.
Konsert 160 kr, konsertbiljett i kombination med afternoon
tea, 225 kr.
Söndag 29 april kl. 12 och 13
VAR SKALL KUNGEN SOVA?
Dramatiserad rundvandring på slottet.
Vuxna 70 kr, barn t.o.m. 15 år fri entré

Den inbillade sjuke är den mest omtalade av Molières pjäser
och hans sista. Föreställningen kan ses som en satir mot den
franske kung Ludvig XIV och hans makt. När Molière skrev
den var han själv sjuk men spelade ändå huvudrollen. Under
den fjärde föreställningen 7 februari 1673 drabbades han av
blodstörtning och fick bäras av scenen och vidarer hem. Tio
dagar senare dog Molière.

Från Gunnebo ut i Sverige

Sommarens föreställningar regisseras av, den för Gunnebopubliken bekante, Sven-Åke Gustavsson. Komedin spelas utomhus i slottsparken. Premiär blir det torsdagen den 12 juli.
Därefter reser ensemblen vidare till Läckö Slott för att under
våren 2008 ge sig ut på turné i Sverige.
–  Det känns bra att en liten bit av Gunnebo Slott och Trädgårdar får komma ut i Sverige med ensemblens hjälp, säger
Lena  Vikström.

Stolta Stad

För biljetter/bokning kontakta Gunnebo tel:
031-334 16 00
www.gunneboslott.se
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