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John Taylor bjuder in till Trädgårdsveckor
på Sofiero
Trädgårds- och tv-profilen John Taylor tar täten när Sofiero bjuder in till fyra
sensommarveckor 16 augusti–12 september. Under Trädgårdsveckorna fylls
parken av inspirationsträdgårdar av välkända kreatörer som också finns på
plats för att dela med sig av sina kunskaper.
Under Trädgårdsveckorna på Sofiero 16 augusti–12 september skapar olika
trädgårdsprofiler idéträdgårdar i parken där besökarna kan ta del av
experternas tips. På plats är blomsterkreatörer som Per Benjamin, författare

och inspiratörer som Linda Schilén och en rad odlingsproffs med
trädgårdsprofilen John Taylor i täten som konstnärlig ledare för
Trädgårdsveckorna.
– Trädgårdsveckorna på Sofiero är en naturlig samlingsplats för alla med
trädgårdsintresse, särskilt i dessa tider där alltfler har tagit fasta på värdet av
odling och natur. Vi kommer att ha sex spännande idéträdgårdar och olika
teman för varje vecka. Besökarna kommer att få mycket inspiration till den
egna trädgården eller odlingslotten. Dessutom är Sofiero Sveriges vackraste
park, det är värt att komma bara för att njuta av den! säger John Taylor,
konstnärlig ledare för Trädgårdsveckorna på Sofiero.
Sofieros Trädgårdsveckor är ett utmärkt utflyktsmål för både entusiasten,
nybörjaren och den som bara vill njuta av parkens i sin sensommarprakt. Café
Glasverandan och bistron i Orangeriet håller öppet och erbjuder både mat,
fika och en fantastisk utsikt över Öresund.
Så hanterar Sofiero covid-19
Med anledning av covid-19 har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att
säkerställa en trygg miljö för våra besökare och anställda. Läs mer på Sofieros
webbplats >
För mer information:
Matthias Bong, projektledare för Trädgårdsveckorna på Sofiero, 0702-50 58
55 eller matthias.bong@helsingborg.se

Sofiero slott och slottsträdgård i Helsingborg är en plats där kunglig tradition
möter experimentlusta och grönskande nyfikenhet. Parken har Sveriges
största rhododendronsamling och är en oas för såväl trädgårdsfrälsta som
barnfamiljer.
Sofiero slott och slottsträdgård ingår i Helsingborg Arena & Scen som är ett
av Nordens större kultur- och evenemangsbolag. Helsingborg Arena & Scen
ägs av Helsingborgs stad.
Läs mer på sofiero.se
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