
KALENDARIUM 2022 

NYTT FÖR I ÅR

              I sommar öppnar VAMLINGBO KULTURSCEN med en rad musikkonserter och teaterföreställningar
              i den norra ladan f.d. Forum Östersjön.  www.vamlingbokulturscen.se

              Butik SALVIA italiensk keramik, inredning & kläder. Öppnar i norra ladan till midsommar. 
              Instagram: butiksalvia

              Restaurang  VEJDE  öppet 20 juni–20 augusti. 
              Instagram: restaurang.vejde

JUNI

5 juni   Världsmiljödagen (se aktiviteter på naturum gotlands hemsida)
              14.00 Dockteatern ”Dunya och världen”
              En cabaret för hela familjen om hur man kan ta hand om jorden, även om man är liten. Boka dina
              biljetter på www.timecenter.se/naturumgotland. Pris: 50 kr. Gratis för barn under 2 år.

  6 juni  Svenska flaggans dag med specialerbjudande i restaurangen

10 juni Kvällsexkursion  Vi lyssnar efter nattsångare
               Samling Vamlingbo kyrka. Kl. 19.30. Kostnad 100 kr, swish eller kontant

21 juni Visning av trädgården kl 14.00
 

JULI

 7 juli   Naturumdagen på naturum Gotland med olika aktiviteter  11–17
              Se alla aktiviteter på  https://naturumgotland.se
              
              Visning av trädgården kl 14.00 med Lars som fjärilsciceron bland lavendeln



LINNÈDAGAR  8–10 juli Exkursioner och föreläsningar. Tema:Vindkraft och fåglar

               EXKURSIONER
   8 juli   Fjärilsexkursion. Samling Vamlingbo kyrkas parkering kl 10.00 ingen avgift
  9 juli   Fågelexkursion (inriktning beroende av väder och förekomst av fåglar)  
               Samling Hamra bistros parkering kl 07.00 
10 juli   Botanisk vandring med Gotlands botaniska förening. Samling Vamlingbo kyrkas parkering kl 10.00

                FÖRELÄSNINGAR  samtliga sker i Kulturladans hörsal kl 14.00
  8 juli    Per Hansson  Termikflaskhalsar och sträckleder  kl 14.00
                Var är det olämligt att förlägga vindkraftparker
 9 juli     Mårten Hjernqvist  Fåglar och vindkraft på Näsudden  kl 14.00
             Vad händer med fågellivet när man generaionsväxlar vindkraftverken på Näsudden
10 juli  Lars Jonsson  Havsbaserad vindkraft – ett nytt miljöhot  kl 14.00
            Hur kommer stora vindkraftsparker i Östersjön påverka fåglar, marina miljöer och landskapsbilden
            Paus 15.00–15.30
            Miniseminarium med föreläsarna och frågor från publiken kl 15.30

14 juli   Visning av trädgården kl 14.00

21 juli   Visning av trädgården kl 14.00

22–24   VAMLINGBO KAMMARMUSIKFESTIVAL
juli        se program på www.vamlingbofestivalen.se

26 juli  Kvällsexkursion Lars Jonsson Vadare och tärnor
            Samling Hamra bistros parkering kl 19.00 
            Kostnad 100 kr. Betalas kontant eller med swish

27 juli  Måla fåglar med Lars
            Barnmålning för barn 6–10 år. Under ledning av Lars får barnen måla av uppstoppade fåglar
            Kostnad 100 kr för material.
            Föranmälan till museum@larsjonsson.se eller i shopen på muséet.
28 juli  Måla fåglar med Lars
            Barnmålning för barn 11-16 år. Under ledning av Lars får deltagarna måla av uppstoppade fåglar
            Kostnad 100 kr för material.
            Föranmälan till museum@larsjonsson.se eller i shopen på muséet.

Under juli och början av augusti kommer Lars att visa utställningen på tisdagar kl 14.00
            Kostnad inträde 60 kr

AUGUSTI

 13 aug  Vadarexkursion Lars Jonsson
             Samling Hamra bistros parkering kl. 08.00. 
             Kostnad 100 kr swish eller kontant

            Mer informartion kan ni få på www.larsjonsson.se. Telefon till muséet är 0498-498001


