Program
2019
Öppet

spec i a lv isning a r
Julita gårds
byggmästare
12–16 juni 13.30

Vad är en byggmästare?
Följ med byggnadsantikvarie
Fredrik Ehlton på en visning
och lär dig mer om gårdens
byggnader och människorna
som arbetat här.

Pionvisning
19–23 juni 13.30

Följ med museets
trädgårdsmästare på en visning
i pionträdgården. Plantor till
försäljning.

Gårdssnickare
Forsman
26–30 juni 13.30

Museipedagog Eva Hakanen
berättar om Henning Forsman
som tillverkade fantastiska
möbler till herrgården.

Rosvisning
3–7 juli 13.30

Följ museets trädgårdsmästare
på en visning av våra unika
klonarkivsrosor i rosengården.

Julita kloster
10–14 juli 13.30

Följ med arkeolog Maria Ingras,
hör om utgrävningarna av det
gamla klostret och besök de 600
år gamla källarvalven.

Köksträdgården
24–28 juli 13.30

Följ museets trädgårdsmästare
på en visning av våra unika
klonarkivsrosor i rosengården.

Herrgårdstextilier
21–25 aug 13.30

Följ med museipedagog Eva
Hakanen och hör om textiliernas
historia på Julita gård – från
disktrasa till empirgardin.

Flygelbyggnaderna
28 aug–1 sep 13.30

Följ med Etnolog Katarina Bäck
Petersson och lär dig mer om
livet i flygelbyggnaderna under
början av 1900-talet.

Maj & sept: helger 11.00–16.00
Juni–aug: dagl 10.00–17.00
Lantbruksområdet:
Juni–aug: dagl 13.00–17.00
Parken går även att besöka
utanför ordinarie öppettider.

Entré
Vuxna: 120 kr (11 maj–29 sept)
Vuxna: 60 kr (30 sept–10 maj)
Barn & unga 3–18 år: 50 kr
(17 juni–11 aug) övriga dagar fri entré.
Säsongskort 250 kr.

Kontakt
Julita gård, 643 98 Julita | 08-519 547 30
www.nordiskamuseet.se/julitagard

a pr il
Påsköppet

Tors–fre 18–19 april
Åk häst och vagn, träffa Pettson
och Findus, pyssla och följ
med på påskvisning i Stora
huset. Skärtorsdag 13.00–17.00,
Långfredag 11.00–16.00.

m aj
Kosläpp

Sön 5 maj 11.00
Upplev glädjen när korna
kommer ut i det fria efter
vintern. Fri entré, boka din plats
via arrangören www.arla.se.
Entré till övriga museiområdet:
60 kr, fri entré t.o.m. 18 år.

Blommans melodi

j uni
Automobilturen

Ons 6 juni 11.30–14.30
Fira nationaldagen med
glänsande veteranbilar från
1900–1940-tal. Målgång vid Stora
huset från 12.00. Brassband och
specialvisningar. Fri entré med
tidstypisk klädsel.

Besök en av landets mest
stämningsfulla julmarknader
med fantastiskt hantverk, mat
och delikatesser. Arrangeras av
Svenska Slottsmässor.

Lör 15 juni 10.00–16.00

Träffa hantverkare som visar
traditionellt hantverk. Lär dig
om gamla hantverksmetoder,
hur du renoverar gamla fönster
och vårdar äldre hus.

Midsommarstången
kläs
Tors 20 juni 19.00

Vid Café Julita Skans, tag med
blommor. I samarbete med
föreningar i Julita.

Dans och lek kring stången,
musik, dansuppvisning och
lotterier. I samarbete med
föreningar i Julita.

Visning av Julitas unika
samling äldre pelargoner.
Föredrag och försäljning av
plantor. I samarbete med
Svenska pelargonsällskapet,
Södermanland.

Fre–sön 25–27 okt

Byggnadsvårdsdag

Fre 21 juni 13.00

Lör 18 maj 11.00–16.00

Julmarknad

Edith Barlow och Carl Pontén
sjunger och spelar cembalo i
en underhållande och lärande
Musikpjäs för stora och små.

Midsommarfirande

Pelargondag

ok tober

8, 28 juni & 12 juli 14.00

Piondag

Sön 23 juni 10.00–16.00
Lyssna till föredrag, delta i
workshops och njut av alla rosa
nyanser och silkeslena blomblad
under en visning av Julita gårds
unika samling av äldre pioner.

Spelmansstämma

17 juni–11 aug 11.00–11.30
Följ med till herrgårdsområdet
och in i Stora huset. Samling vid
Stora huset.

v isning a r

dec e m ber
j ul i
Bondgårdens djur
Lör 6 juli 10.00–16.00

Klappa och lär dig mer
om djuren på en bondgård
tillsammans med Pettson och
Findus. Passar hela familjen.

Biets dag

Lör 13 juli 10.00–16.00
Lär dig om bin, pollen och
honung vare sig du är erfaren
biodlare eller bara nyfiken.
Passar hela familjen.

Julitafestivalen

Humledag

Lör 24 aug 12.00–16.00
Upptäck vår unika humleodling
och lär dig mer om sorterna
i den nationella genbanken.
Smaka och dofta på öl och
humleavkok. Försäljning av
plantor och böcker.

Stora huset

Maj–sept under museets
öppettider 12.00 & 13.00

Julstämning

Lör 7 dec 12.00–17.00

sep t e m ber
Julita under 2000 år
Lör 7 sept

Hör författarna bakom antologin
om Julita berätta nya spännande
rön om gårdens historia. Se
hemsidan för mer info.

Vi håller öppet med julkonsert i
gårdskapellet, julaktiviteter, pyssel,
julvisningar i Stora huset och rea
i butik.

för fa m iljen

Lär dig mer om skörd och
sädesslag, prova att skörda med
lie och skära, tröska för hand
och upplev arbetande tröskverk
och veterantraktorer.

Maj–sept under museets
öppettider 14.00

Juni, juli & aug dagl. 15.00

Pettson och Findus

august i
Lör 17 aug 10.00–16.00

Herrskap
& tjänstefolk

Stora huset, eng

Lyssna till internationella
toppartister i Skansenmuseet på
Julita gård. Biljett via Ticnet och
Katrineholms turistbyrå. Läs
mer på www.julitafestivalen.nu.

Skördedag

Visning om byggnadens historia,
inredning och om människorna
som bott här. Samling vid Stora
huset.

Visning i herrskapets och
tjänstefolkens olika domäner om
de som bott och arbetat på Julita.
Samling vid Stora huset.

Sön 14, 21 & 28 juli,
4 & 11 aug 17.00

Lör 29 juni 10.00–17.00

Allspel, buskspel och spel
från scen. Välkommen
på folkmusikkonsert i
Skansenmuseet. I samarbete
med Södermanlands
Spelmansförbund.

Familjevisning

17 juni–11 aug 11.30–15.30

Äppeldagarna

14–15 sept 10.00–16.00
Stor utställning och
sortbestämning av äpplen och
päron. Försäljning av Julitas
genbanksäpplen, äppelträd,
grönsaker, växter och hantverk.
Träffa Pettson och Findus.

Visning på engelska i
herrgårdsbyggnaden om
husets historia, inredning och
människorna som bott här.
Samling vid Stora huset.

Träffa Pettson och Findus
vid Pettsongården och följ
med på muckelrundan i
Herrgårdsparken.

Foto: Peter Segemark/ Nordiska museet

