
 Hagadagen 

   Upplev Hagaparken på nya sätt den 21 maj 
Vi har aktiviteter för alla åldrar om musik, kultur, natur och  

Hagaparken. I år samordnar vi med Gröna kilarnas dag. 

Det mesta händer vid Koppartälten och vi har två programpunkter  

i Bellevueparken strax söder om Hagaparken samt  

en cykeltur som startar i Barkarby.  

 

Gustav III i ord och toner 

I år uppmärksammar vi Gustav III:s 

brev och den musik han lyssnade på. 

För den som vill lära känna Gustav III är hans 

brev en outtömlig källa. Han skrev sina första 

brev vid 11 års ålder. Kom till Koppartälten 

och lyssna på en föreställning med utdrag ur 

hans brev. Breven varvas med Vårkvartetten 

av JS Kraus, musiker och kompositör i kung-

ens gunst. 

Breven läses av Richard Forsgren, sångare   

och skådespelare vid bland annat  

Stadsteatern. 

Gunnel Bergström svarar för regi och urval.  

Musiken framförs av Krauskvartetten med  

Töres Theorell i ledningen.              

Tid och plats: 14.00 - 15.30 i Silvertältet 
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Kul för barnen 

Aktiviteter för barnen händer i Ekotemplet, vid Koppartälten  

eller vid den stora gräsmattan (Pelousen). Se karta sidan 7. 

12.00- Sjung med i kända barnsånger  av bland annat Alice Tegnér   

12.30  och Georg Riedel.  "Du ska inte tro det blir sommar …" 

 Richard Forsgren leder. Från 3år. Ekotemplet 

12.00- Bli sminkad som en person vid hovet 

16.00 på 1700-talet och prova peruker för 

 män och kvinnor.  

 Anne-Charlotte Reinhold, maskör på 

 Dramaten, sminkar och berättar. 

  Utanför Koppartälten 

12.00- Surr om bin. Prova bidräkt och  

16.00 puffa med rökpust. Lovö honung. 

  Utanför Koppartälten 

12.00- Drakbyggarverkstad. Bygg din egen drake av våra fina  

16.00 affischer från museer med mera. Eller köp en kinesisk drake 

 och FLYG högt i det blå! Pelousen                      

13.30- Upptäck din Hagapark – vad vill du berätta? 

14.30 Följ med på en kreativ upptäcktsfärd med Maja Magnusson,  

 konstpedagog Solna stad. Från 5 år. Start utanför Koppartälten 

 Kultur, musik och natur   

11.00- Haga Parksmuseum - om historien, människorna  

17.00 och byggnaderna i Hagaparken. Koppartälten 

12.00- Tipspromenad. Vad vet du om Hagaparken  

15.00    Start utanför Koppartälten 

12.30- Nyckelharpa i sköna Ekotemplet.  

13.00 Täbys spelmansgille    Ekotemplet 

13.00- Vårsånger med kören Schola Cantorum.  

13.30 Sjung gärna med   I Silvertältet 

13.00- Jazzmusik med Dankos Swinging Pack  

13.30  Vid Pelousen 

13.00- Kulturhistorisk guidning ”Nya” (östra) Haga:  

14.00 Michael Karlsson, Frescati utbildning.    

   Start utanför Koppartälten 

13.30- Nyckelharpa utanför  Silver tältet. Täbys  

14.00 spelmansgille och lyssna på Vårkvartetten av Kraus.  

    I Silvertältet 

14.00- Gustav III i ord och toner. Hör  utdrag ur  hans brev. 

15.30 Mer information på sidan 2. Utanför Silvertältet 

14.15- Jazzmusik med Dankos Swinging Pack  Vid Pelousen 

15.00   

14.30- Natur- och kulturguidning ”Gamla” (västra) Haga:  

15.30 Christian Laine, Kommittén för Gustavianska parken    

   Start utanför Koppartälten 
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Stadsodling 

   I Bellevueparken (vid Wenner-Gren center) 

I år har vi två aktiviteter i Bellevueparken. För första gången 

kan vi visa stadsodling. Det är Bellevue Farm som visar sin 

”tillsammansodling” som de sköter gemensamt. Se karta sidan 7. 

12.00- Carl Eldhs Ateljémuseum  

16.00 visar i år Maria Miesenbergers verk Bellevueparken 

14.00- Medborgarträdgård och matpark. Spana in tillsammans- 

16.00 odlingen, den gemensamt skötta odlingen. 

Kl. 14   Lär dig göra fröbomber som får ängsytan att blomma. 

Kl. 15   Guidning: Malin Lobell visar trädgården och berättar  

 om Bellevue Farm och stadsodlingens betydelse i den  

 urbana miljön.                      

   Bellevue Farm vid järnvägsundergång 

  Gröna kilarnas dag på Hagadagen   

   Utforska Järvakilen - Cykeltur och Diskussion  
Hagaparken är en del av den viktiga Järvakilen som bidrar till att 

växter och djur kan spridas i Stockholms närhet. Det finns tio gröna  

kilar. På Hagadagen utforskar vi Järvakilen (karta nedan) från Jakobs-

berg till Koppartälten. Guide Richard Murray Förbundet för ekoparken.  

10.00- Cykeltur samling kl 10.00 med cykel vid Barkarby pendeltågs- 

12.00 station - södra utgången. Cykling i maklig takt cirka 15 km genom  

 Järvakilen till Koppartälten ca 2 timmar. Start Barkarby 

13.00-  Diskussion om Gröna kilar. Deltagare är  Barbro Århem   

14.00 arkeolog och tidigare på Stockholms stadsmuseum, Ola Andersson,  

  välkänd arkitekt  har ett uppdrag att fundera över hur stadsdelarna 

 kring Järvafältet kan fås att hänga ihop - "som en stad runt Järva

 fätet”, Beatrice Sundberg, Sten Hellqvist och Allan Edblom  

 Naturskyddsföreningen, samt Richard Murrey Förbundet för  

 ekoparken.   I Koppartälten 

12.00- Utställning och information. Ronny Fors från 

16.00 Naturskyddsföreningen i Stockholms län. vid Koppartälten 

 

Anmälan deltagande  

i cykeltur och diskussion till  

richardmurray41@outlook.com 
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        Hagaparken och Bellevueparken 

      Haga södra 

   Bellevueparken 

 Haga Norra 

 Silvertältet 

 Ekotemplet 

Hagadagen 21 maj 2017 

Upplev Hagaparken på nya sätt den 21 maj. Det finns aktiviteter 

för alla åldrar om musik, kultur, natur och Hagaparken. I år samord-

nar vi med Gröna kilarnas dag. 

Haga-Brunnsvikens Vänner arbetar för att bevara och utveckla  

områdena vid Hagaparken och Brunnsviken. Stöd vår verksamhet.  

Bli medlem, mer information om oss på www.haga-brunnsviken.org 

Du kan också Swisha ett bidrag till 123 369 8040. 

Åk kommunalt till Hagaparken 

 Buss 515 från Odenplan. Hoppa av vid Haga Norra (närmast  

 Koppartälten) eller Haga Södra och gå genom parken. Se karta sidan 7. 

 Buss 2 till Sveaplan och gå genom parken. 

 Buss 57 till Haga södra och gå genom parken.  

 Pendeltåg till Solna station och byt till buss 515. 

 Åk till Haga Norra och gå över bron. Se karta sidan 7. 

 T-bana till Solna centrum, byt till tvärbanan och åk till Solna station  

 och byt till buss 515. Hoppa av vid Haga Norra och gå över bron. 

 

Välkomna till Hagaparken i  

Kungliga Nationalstadsparken önskar 

Haga-Brunnsvikens Vänner 

och våra medarrangörer 


