Inspirationsscenen

A14:40

PROGRAM

Torsdag 31 april
10.00 Prisutdelningar!

Vinnare av Årets Idéträgård, Årets Balkong och Årets Spadtag presenteras.

10.30 Konsten att skapa Trädgårdens rum

Linda Schilén lär dig att skapa dina gröna uterum; entré, vardagsrum och kök.

11.00 Skapa din drömträdgård

Står du inför att bygga upp dina drömmars trädgård, eller behöver du få tips på hur du ska tänka när du ska
göra om i trädgården? Här får du Marianna Wigges bästa tips på hur du designar dina drömmars trädgård.

11.30 Årets Pelargon 2022

Maj-Lis Pettersson lär dig mer om pelargoner i allmänhet och om Årets Pelargon i synnerhet.

12.00 Blomster & Bakverk i säsong

Annelie Andersson inspirerar dig till att baka med smaksättare från odlingen och att dekorera med ätbara
blommor.

12.30 Hemmafloristens bästa blomsterhacks

Minna Mercke Schmidt delar med sig sina bästa tips för att göra läckra buketter och arrangemang.

13.00 Odla blommor med Hanna Wendelbo

Odla sommarblommor, det är lättare än du tror! Hanna delar med sig av sina tips för att lyckas.

13.30 Bosse Rappne om årstiderna på Slottsträdgården Ulriksdal

En färgsprakande berättelse som genomsyras av hela Slottsträdgården Ulrikdals och Bosse Rappnes gedigna
kunskap och erfarenhet om odling, växter och trädgård som de generöst delar med sig av.

14.00 Krickelins livskraft från trädgård & hav

Inspiration för att landa i det gröna och finna lust och känsla, hellre än att skapa de perfekta rabatterna.

14.30 Odla grönsaker och fyll ditt skafferi!

John Taylor och Jenny Neikell ger sina smartaste odlingstips och visar hur favoriterna förädlas till chutney,
kimchi, marmelad och saft.

15.00 Karl Fredriks blomsterår på Österlen

Om kärleken till blommor och allt växande -året om.

15.30 Vad är en välskött trädgård?

Bella Linde och Niklas Vestin vänder upp och ner på dina föreställningar och ger dig nya insikter.

16.00 Bästa tipsen för din skogsträdgård

Marika Delin berättar om de bästa skogsväxterna, hur du skapar perennängar på hustak och hur naturmaterial lämpar sig för att bygga med i trädgården.

16.30 Världens viktigaste trädgård!

Mariette Glodeck tipsar om vad du kan göra för att öka din trädgårds ekotjänst - på balkongen eller marken. Din trädgård en viktig pusselbit i det urbana ekosystemet!
I samarbete med

Med reservation för eventuella ändringar.
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10.00 Odla grönsaker och fyll ditt skafferi!

John Taylor och Jenny Neikell ger sina smartaste odlingstips och visar hur favoriterna förädlas till chutney,
kimchi, marmelad och saft.

10.30 Tips för en lyckad växtodling.

Med odlingstradtion och nedärvd kunskap delar Bitte Persson, Larsviken, med sig av sina bästa tips för att
lyckas med din växtodling, från år till år.

11.00 Ljus, näring och substrat

Jean-Pierre guidar dig rätt och delar med sig av sina bästa tips.

11.30 Krickelins livskraft från trädgård & hav

Inspiration för att landa i det gröna och finna lust och känsla, hellre än att skapa de perfekta rabatterna.

12.00 Hemmafloristens bästa blomsterhacks

Skapa vackert till vardagen! Minna Mercke Schmidt delar med sig sina bästa tips för att göra läckra buketter
och arrangemang.

12.30 Ulrika och Lindas trädgårdspodd

Ulrika och Linda delar med sig av tankar, erfarenheter och konkreta tips inom trädgård, odling, formgivning och arkitektur.

13.00 Snickarglädje i trädgården

Hur kommer man i gång med sina snickeriprojekt till trädgården? Linnea Dickson delar med sig av kreativa och finurliga lösningar för trädgården.

13.30 Karl Fredriks blomsterår på Österlen

Om kärleken till blommor och allt växande -året om.

14.00 Blomster & Bakverk i säsong

Annelie Andersson inspirerar dig till att baka med smaksättare från odlingen och att dekorera med ätbara
blommor.

14.30 Nyheter i Vår trädgårdsbok

Nu kommer en reviderad upplaga där Christel Kvant och Inger Palmstierna berättar om nyheter, trender
och även om vad som inte längre är aktuellt.

15.00 132 smarta hacks för växter och trädgård

Linda Schilén delar med sig av sina bästa tricks som underlättar i all växtvård, både inne och ute. Husmors
knep som är enkla, billiga och ofta klimatsmarta; utgå från det du har hemma.

15.30 Potager - Den blomstrande köksträdgården

Anette Nilsson lär ut konsten att samodla blommor och grödor.

16.00 Året i en liten trädgård

Få tips och inspiration för att skapa din egen lilla, fantastiska trädgård. Erik Dahlin och Patrick Oscarsson
har skapat en grönskande oas i sin radhusträdgård.

16.30 Världens viktigaste trädgård!

Mariette Glodeck tipsar om vad du kan göra för att öka din trädgårds ekotjänst - på balkongen eller marken. Din trädgård en viktig pusselbit i det urbana ekosystemet!

I samarbete med

Med reservation för eventuella ändringar.
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Lördag 2 april
09.30 Blomster & Bakverk i säsong

Annelie Andersson inspirerar dig till att baka med smaksättare från odlingen och att dekorera med ätbara
blommor.

10.00 Odla blommor med Hanna Wendelbo

Odla sommarblommor, det är lättare än du tror! Hanna delar med sig av sina tips för att lyckas.

10.30 Potager - Den blomstrande köksträdgården

Anette Nilsson lär ut konsten att samodla blommor och grödor. Vackert som ger optimerad skörd.

11.00 Ljus, näring och substrat

Jean-Pierre guidar dig rätt och delar med sig av sina bästa tips.

11.30 Ta hand om en gammal trädgård

André Strömqvist berättar om att lära känna trädgården, hitta spår, tolka det vi ser och sätta en ambitionsnivå som fungerar.

12.00 Nyheter i Vår trädgårdsbok

Christel Kvant och Inger Palmstierna berättar om nyheter, trender och även om vad som inte längre är
aktuellt.

12.30 Konsten att skapa Trädgårdens rum

Linda Schilén lär dig att skapa dina gröna uterum; entré, vardagsrum och kök.

13.00 Månadsflor, slow flowers och skönheten i varje årstid

Emily Bratt visar hur varje månad har sina unika färger och strukturer, sina växter och sitt material.

13.30 Karl Fredriks blomsterår på Österlen

Om kärleken till blommor och allt växande -året om.

14.00 Alla kan odla!

Jessica Lyons lär dig att odla på ett hållbart och kreativt sätt, samtidigt som du blir mer självhushållande.

14.30 Året i en liten trädgård

Erik Dahlin och Patrick Oscarsson om hur man skapar en grönskande oas i sin radhusträdgård.

15.00 Hemmafloristens bästa blomsterhacks

Skapa vackert till vardagen! Minna Mercke Schmidt delar med sig sina bästa tips för att göra läckra buketter
och arrangemang.

15.30 Grunden till att skapa en klimatsmart trädgård

Trädgårdsarkitekt Nina Thelberg Eklund om högre krav på hur vi designar våra trädgårdar i och med ett
allt extremare klimat med snabba kast mellan hetta, torka och kraftiga skyfall.

16.00 Krickelins livskraft från trädgård & hav

Inspiration för att landa i det gröna och finna lust och känsla, hellre än att skapa de perfekta rabatterna.

16.30 Vad är en välskött trädgård?

Bella Linde och Niklas Vestin vänder upp och ner på dina föreställningar och ger dig nya insikter.

I samarbete med

Med reservation för eventuella ändringar.
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Söndag 2 april
10.00 Vad är en välskött trädgård?

Bella Linde och Niklas Vestin vänder upp och ner på dina föreställningar och ger dig nya insikter.

10.30 132 smarta hacks för växter och trädgård

Linda Schilén delar med sig av husmorsknep som är enkla, billiga och klimatsmarta; utgå från det du har
hemma.

11.00 Skapa din drömträdgård

Står du inför att bygga upp dina drömmars trädgård, eller behöver du få tips på hur du ska tänka när du ska
göra om i trädgården? Här får du Marianna Wigges bästa tips på hur du designar dina drömmars trädgård.

11.30 Krickelins livskraft från trädgård & hav

Inspiration för att landa i det gröna och finna lust och känsla, hellre än att skapa de perfekta rabatterna.

12.00 Hemmafloristens bästa blomsterhacks

Skapa vackert till vardagen! Minna Mercke Schmidt delar med sig sina bästa tips för att göra läckra buketter
och arrangemang.

12.30 Ulrika och Lindas trädgårdspodd

Trädgårdsdesigner Ulrika Levin och trädgårdsmästare Linda Schilén delar med sig av tankar, erfarenheter
och tips inom trädgård, odling och arkitektur.

13.00 Karl Fredriks blomsterår på Österlen

Om kärleken till blommor och allt växande -året om.

13.30 Blomster & Bakverk i säsong

Annelie Andersson inspirerar dig till att baka med smaksättare från odlingen och att dekorera med ätbara
blommor.

14.00 Trädgårdens mästare och mästarnas trädgårdar

Vad kan vi lära av trädgårdens mästare? Gunnel Carlsson och Bella Linde samtalar om sina senaste böcker.

14.30 Grunden till att skapa en klimatsmart trädgård

Trädgårdsarkitekt Nina Thelberg Eklund om högre krav på hur vi designar våra trädgårdar i och med ett
allt extremare klimat med snabba kast mellan hetta, torka och kraftiga skyfall.

15.00 Tips för en lyckad växtodling

Bitte Persson, som driver lantbruk på Larvisken, tipsar om hur du lyckas med din växtodling från år till år.

15.30 Bästa tipsen för din skogsträdgård

Marika Delin berättar om de bästa skogsväxterna, hur du skapar perennängar på hustak och hur naturmaterial lämpar sig för att bygga med i trädgården.

16.00 Lyckas med dina sticklingar!

Mattias Mattisson, också känd som Sticklingstjuven, delar med sig av de bästa tipsen för dina sticklingar.

I samarbete med

Med reservation för eventuella ändringar.

