Inbjudan
Tidernas Trädgård 2004 – Inspirationsmässor för trädgårdsfolket
Norrköping 16-18 april • Halmstad 23-25 april.

Värmekyrkan och Holmentorget
Norrköping 16-18 april

t!!!
e
h
y
N

Wapnö slott
Halmstad 23-25 april

Tidernas Trädgård i Norrköping går nu in på sitt femte år och
är unik i sitt slag. En riktig stadsträdgårdsmässa i det vackert
renoverade Industrilandskapet i hjärtat av Norrköping.

Wapnös underbara slottsmiljö och parkområde strax utanför Halmstad blir centrum för Hallands största och enda
trädgårdsmässa i sitt slag.

Inspiration är det bärande temat på mässan. Förutom ett
sextiotal utställare kommer besökarna att möta trädgårdpersonligheter och experter, ta del av idéutställningar och
workshops. Dessutom kan man provsmaka och handla från
utställarna i matboden.

Inspiration är det bärande temat på våra mässor. Förutom
ett sextiotal utställare kommer besökarna att kunna ta del av
workshops och idéutställningar, möta trädgårdspersonligheter och andra experter. Dessutom kan man provsmaka och
handla från utställarna i matboden.

Vår mässlokal Värmekyrkan ligger intill Arbetets museum
och är en av landets mest spännande evenemangslokaler.
Med de generösa ytorna, de vackra fönstren och takhöjden
påminner den om en katedral. Det gatustensbelagda
Holmentorget bäddar för fin och inspirerande utemiljö.

Wapnö är landets största privatägda jordbruksgods och det
kanske mest intressanta vi har, med bl a eget gårdsmejeri
och gårdsbutik. I det fantastiska gamla spannmålsmagasinet, Hallands största korsvirkeshus, och i den nu upprustade och mycket vackra slottsparken bygger vi Tidernas
Trädgård i Halmstad.

Tidernas Trädgård i Norrköping slog rekord med
över 6 000 besökare och satsningen att utveckla en trädgårdsmässa med hög kvalitet på innehåll och utbud fortsättter. Responsen från publiken var mycket bra och utvärderingen från utställarna 2003 visar på en lyckad och väl
genomförd mässa.

Att arrangera mässor på Wapnö slott är inget nytt för
Klarkullen evenemang. Vår julmässa »Bondens jul på
Wapnö« hade förra året ca. 10 000 besökare.

Norrköping
16-18 april 2004

Inträde 60 kr.
Barn under 12 år gratis

Halmstad
23-25 april 2004

Inträde 60 kr.
Barn under 12 år gratis

Öppet
Fred - sönd kl. 10-18

Bokning och info
Tel. 0490-356 80

Öppet
Fred - sönd kl. 10-18

Bokning och info
Tel. 0490-356 80

KLARKULLEN evenemang
Gränsö slott, 593 92 Västervik | Tel 0490-356 80 | Fax 0490-354 46 | www.klarkullen.se
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