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Rosenkåring
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Valbyparken søndag
den 7. august kl. 11-16
Oplev bl.a. Paul Harrison Band,
Trine Opsahl og Jesper Sivebæk
Gratis adgang
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Helle Nebelong

Aktiviteter for børn

OPLEVELSER
I TEMAHAVERNE

11.00–14.00 Stemmeafgivning
Stem på dine yndlingsroser i Rosenhaven
hhv. en rød, en gul og en hvid rose.
Der uddeles stemmesedler og er opstillet
stemmeurner.

11.00 Rundvisning i temahaverne
Landskabsarkitekt Helle Nebelong viser rundt
og fortæller temahavernes historie.
Mødested: ved Lindetræerne foran den tidligere
Café Rosenhaven. Varighed ca. 55 min.

11.00-15.00 Information om roser
Kig forbi Det Danske Rosenselskabs infostand,
hvor der bydes på smagsprøver på roser, og hvor
du kan få gode råd om rosendyrkning. Måske
er du en af vinderne, der får en skøn rose med
hjem?

11.00-13.00 og 14.00-15.00 Skovhaven
Oplev en spiselig og økologisk dyrket skovhave
med frugter, bær, krydderurter, vilde planter og
skovmiljø. Få en snak med Lisbeth og Vernon
Worth Jacobsen, som arbejder frivilligt
i haven.

12.30-13.00 og 13.30-14.00 Indhyllet i lyd
Nyd en stund med harmoniske smukke klange
fra den keltiske harpe, spillet af Trine Opsahl.
Tag med på en rejse i blomsternes og tonernes
verden. Trine er en anerkendt komponist, keltisk
harpespiller og arbejder til dagligt terapeutisk
med sin musik.

11.00-14.30 Fantasilater og andre spiselige planter
Blomster, urter og grønt til eventyrlige blomstersalater, Fantasilater og spiselige haver. Hils på forfatter Aiah Noack fra Naturplanteskolen. Få inspiration til en frodig, farverig, nem og mere mangfoldig
have med noget at høste året rundt.
11.00-15.00 Vi bygger mini-haver - workshop for børn og voksne
Drømmer du om en have med græs, blomster, dyr og måske en hule? Design og byg din egen minihave af natur- og genbrugsmaterialer sammen med arkitekterne fra tegnestuen All About A i dagens
værksted. Medbring gerne en lille legetøjsfigur, som kan bo i haven, eller vælg en fra kurven. Og du
får naturligvis din have med hjem.

11.00-16.00 Dahlia (Georginer)
Kom og få en snak med medlemmer fra Dansk
Dahlia Selskab i Dahliahaven, hvor der i år er ca.
650 planter fordelt på omkring 40-45 sorter.
Vær med til at kåre Dagens Dahlia blandt de sorter, der er sprunget ud.

11.00-15.00 Bybi
Bybis bier flyver på kryds og tværs af Københavns blomsterbede for at lave honning. Bierne bor på
tage og i grønne lommer over hele byen. Få inspiration til, hvordan du selv kan bidrage til en mere
alsidig og frodig bynatur og til en bedre by for både bestøvere og mennesker.

11.00-13.00 og 14.00-15.00 Den dynamiske have
Mød landskabsarkitekt Jane Schul i hendes
smukke have med stauder og græsser.
11.00-15.00 Et strejf af Mellemøsten
Krydderurtekonerne Nielsen & Nielsen fortæller
nyt om de sunde og smagsgivende urter,
og Rahma Shokri Kheder serverer smagsprøver
på iranske og irakiske specialiteter.
11.00-13.00 og 14.00-15.00 Et strejf af Orienten
Mød Lars Juncker fra Junckerhaven, som har
anlagt H.C. Andersens orientalske have.
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11.45-12.15 og 14.15-14.45
Jesper Sivebæk vil på sin spanske klassiske
guitar spille musik af spanske og sydamerikanske
guitarmestre samt egne instrumentale arrangementer af Kim Larsens melodier.
Jesper har høstet stor international anerkendelse for bl.a. albummet ”Ta´mig med”, som har
modtaget en Global Music Award og blev kåret
som årets album 2021 af online-musikmagasinet
Native DSD Music.

PAVILLONER LANGS ALLÉEN

15.00 Rosenkåring
Kåring af årets tre vinderroser og udtrækning
af dagens vindere blandt publikum, som har
deltaget i afstemningen.
Det Danske Rosenselskab og Grønne Hjem Valby har sponsoreret præmierne.
Kl. 15.15–16.15 Paul Harrison Band
Engelske Paul Harrison står i spidsen for et
succesfuldt internationalt band som byder på alt
fra fyrige numre til smukke ballader, sikkert leveret i alle jazzens rytmiske stilarter og mere til.
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14.00 Stemmeafgivning slutter
Optælling af stemmer finder sted.

Helle Nebelong

12.00 Årets gang i Rosenhaven
Rosengartner Nina Tindholm fortæller om haven
og dens mange roser.
Mødested: Rosenselskabets infostand.
Varighed ca. ½ time.

Helle Nebelong

ROSENKÅRING OG MUSIK
I ROSENHAVEN

11.00-15.00 FoodWIN - Du kan spise dit ”skrald”
Gyser du ved tanken om insekter, og væmmes du ved tang,
så kan det være, at du i stedet skal kigge dybt i din skraldespand,
for her finder du også gode muligheder for at spise sundt og
bæredygtigt. Mød kok og forfatter Michael Folmann Jensen, som
har udgivet kogebogen, ”SKRÆL er ikke skrald” om at bruge hele
råvaren og undgå madspild.
12.30-14.30 Roser på hjernen
Mød renæssancemennesket, havepsykologen og rosendoktoren,
Torben Thim. Efter snart et halvt århundrede mellem roserne og
i haverne, er der gode råd at hente, når man ønsker livskraftige
og skønne roser.
Mød Torben Thim på Rosenselskabets infostand.
11.00-15.00 Prøv Helårskælkebakken
– mærk suset på en varm sommerdag
Legepilot Palle Krabbe er på plads med kælkenet og leg og
lir ovenfor Rosenhaven. Slip børnene og dit indre legebarn fri.
Sted: Plænen og bakken ved p pladsen.

15.15-16.15 PAUL HARRISON BAND
Engelske Paul Harrison står i spidsen for
et succesfuldt internationalt band, med
stærke professionelle kræfter. Varemærket er dynamik og højt musikalsk niveau,
såvel som et tæt sammenspillet, udadvendt og humoristisk team. Der bydes
på alt fra fyrige numre til smukke ballader, sikkert leveret i alle jazzens rytmiske
stilarter og mere til. Paul Harrison Band
er garant for kvalitet og stor variation, og
musikken har givet genlyd på alverdens
scener siden 1998, med den altid energisk spillende kapelmester i front.
Line Up: Paul Harrison UK. Klarinet/Sopransax/Altsax. Marc Chain DK. Guitar.
Søren Stausbøl DK. Piano/Vokal. Peter
Williams UK. Kontrabas. Mikkel Find DK.
Trommer. Antonia Barisic HR. Vokal.

Sofia Elvilde

UNDER AHORNEN
Funklende opera-øjeblikke i Valbyparken
Der venter dig operajuveler fra øverste hylde, når
sopran Cassandra Lemoine og akkordeonist Yngvild
Haaland Ruud rykker ud under åben himmel. Med sig
bringer de et personligt udvalgt repertoire bestående
af arier fra blandt andet Mozart, Puccini og Händel.
Medvirkende: Sopran Cassandra Lemoine og
akkordeon Yngvild Haaland Ruud
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Dansk Folkehjælps samarittervagt er til stede
ved arrangementet.
P-regler i Valbyparken
Vær opmærksom på, at der kun må parkeres
på de faste p-pladser.

