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Aktiviteter  for børn



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

11.00 - 15.00 Information om roser
Kig forbi Det Danske Rosenselskabs info-
stand og medbring gerne spørgsmål  
om roser.

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

12.30 - 13.00 og 13.30 - 14.00 Indhyllet i lyd 
Lyt til Trine og Josefine Opsahls blom-
strende nordiske toner for harpe og cello, 
mens du vandrer blandt havens roser.
Al musik er komponeret og arrangeret af 
Trine og Josefine, som har modtaget flere 
internationale priser for deres musik.

14.00 Stemmeafgivning slutter
Optælling af stemmer finder sted.

15.00 Rosenkåring
Kåring af årets tre vinderroser og udtræk-
ning af dagens vindere blandt publikum, 
som har deltaget i afstemningen.
Det Danske Rosenselskab, Grønne Hjem 
Valby og Koustrup & Co har sponsoreret 
præmierne.

15.15 - 16.15 Gasoline
I år er det 50 år siden, at Danmarks mest 
legendariske og ikoniske rockband blev 
dannet på Christianshavn. Det fejrer 
Gasoline med et repertoire bestående 
af Gasolin-hits og sange fra Kim Larsens 
første solo album ’Værsgo’. 
Sted: Scenen i Rosenhaven

TEMAHAVERNE
11.00 Rundvisning i temahaverne
Landskabsarkitekt Helle Nebelong viser 
rundt og fortæller temahavernes historie. 
Mødested: Ved lindetræerne foran Café  
Rosenhaven. Varighed ca. 55 min. 

11.00 - 13.00 og 14.00 - 15.00 Skovhaven 
Oplev en spiselig skovhave og få en snak 
om, hvordan man skaber en økologisk have 
med skovstemning og fuld af frugter, bær, 
krydderurter, fugle og miljø.
Sted: Skovhaven (Have 7) 

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 om-
kring 40-45 sorter. Vær med til at kåre 
Dagens Dahlia blandt de sorter, der er 
sprunget ud. 
Sted: Dahliahaven (Have 11) 

11.00 - 13.00 og 14.00 - 15.00  
Den dynamiske have
Mød landskabsarkitekt Jane Schul, som i 
2010 omlagde sin tidligere sommerblom-
strende have til en have med stauder og 
græsser.
Sted: Den dynamiske have (Have 14)

11.00 - 15.00 Et strejf af Mellemøsten
Krydderurtekonerne Nielsen & Nielsen har 
i år besøg af Ishtar – de etniske rødstrøm-
per fra Blågårdsgade på Nørrebro, som 
byder på smagsprøver fra de mellem- 
østlige lande.
Sted: Den handicapvenlige have (Have 15)

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.
Sted: H.C. Andersens orientalske have 
(Have 16)

Program 11.00–16.00



LANGS ALLÉEN
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 Na-
turplanteskolen. 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, blom-
ster, dyr og måske en hule? Design og byg 
din egen minihave af natur- og genbrugs-
materialer sammen med arkitekterne fra My 
Little Architect i dagens værksted. Med-
bring gerne en lille legetøjsfigur, som kan 
bo i haven, eller vælg en fra kurven. Og du 
får naturligvis din have med hjem. 

11.00-15.00 
Gør hverdagen grønnere 
Grøn Hverdags formål er at udbrede viden 
om bæredygtig levevis og ikke mindst om, 
hvordan denne viden kan omsættes til 
handling. Foreningen udgiver bladet ’Grøn 
Hverdag’ og har aktiv kontakt til politikere, 
erhvervsliv og borgere.

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.

Naturlegepladsen holder åbent  4. august

ROSENHAVEN
Se min kjole, den er fyldt med blomster
Blomsterdekoratør Camilla Tarp har butik-
ken Cuisine et Florie på Gl. Køge Landevej i 
Valby sammen med sin mand Nickolai, som 
er kok. Camilla, som har vundet DM i Skills 
2015 samt kvalificeret sig og deltaget ved 
DM i blomsterkunst 2016 og 2018, har fået 
til opgave at kreere syv blomsterkjoler til 
dette års Fokus på Haven og rosenkåring. 

Smag på roserne 
Lone Bekker-Jensen fra Rosenkreds Køben-
havn og omegn har produceret rosengele 
af blomsterbladene fra sine 300 rosenbuske 
af sorterne ‘Rose de Recht’, ‘Gertrude Jekyll’ 
og ’Mary Rose’. Alle har forskellig smag.



11.00-15.00  
Prøv helårs-kælkebakken  
– 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 ved p-pladsen

15.15-16.15
Gasoline fejrer Gasolins 50 års jubilæum
Med høj oktan og rockhjelmen spændt sætter 
de strøm til sangene og gi’r dem ny vitalitet og 
energi. Gasolins udødelige sange og musik lever 
i den grad videre hos de fem kvinder i Gasoline, 
som består af Line Münster-Swendsen(vokal), 
Birgitte Bjørn (guitar og kor), Lisbeth Rysgaard  
(guitar og kor), Annette Bork (bas og kor) og  
Ditte Brodde (trommer).
Sted: Scenen i Rosenhaven

13.00-13.20 og 14.00-14.20
Oplev Operacyklen
Pop up-formatet Operacyklen rykker ud 
under åben himmel og bærer denne sommer 
undertitlen Hit’n’run, fordi den – læsset med 
et akkordeon, en akkordeonist og to udklædte 
sangere – tager brug af overraskelsesmomen-
tet og dukker uventet op i det københavnske 
bybillede for straks efter at bryde ud i musik. 
Den udfarende trio medbringer et udvalg 
af perler fra operahistorien blandt andet 
Gonoud-arien Avant de quitter ces lieux, 
duetten La ci darem la mano fra Mozarts Don 
Giovanni og Dumme Rytter fra Den Glade 
Enke af Franz Lehár – sunget på dansk.
Sted: Rundkørslen/P-pladsen mellem  
Temahaverne og Rosenhaven
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