Trädgårdsföredrag
Söker du en fängslande föredragshållare inom ämnet trädgård? Och dessutom någon
som lever och verkar i Norrland? Då kan rosa lapponica erbjuda följande!
Presentation av vår föredragshållare:
Mariana Mattsson är verkligen en lappländsk trädgårdsambassadör! Hon var den som startade Lappmark
ens trädgårdssällskap 2001, som mitt ute i skogen fick 300 medlemmar i rekordfart och utsågs till Sveri
ges bästa trädgårdssällskap. Tidigare erfarenheter som handikappombudsman, guide och klosterpostu
lant har kommit till nytta i ny jord. Tillsammans med husmannen Reginald Scholz har hon anlagt en träd
gård med tydlig lappländsk karaktär, rostema, olika färgskalor och en yppig köksträdgård. De leder arbe
tet med Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele, och har skrivit 2 böcker: ”En trädgårdsvallfärd”
samt ”Minns du hur korovan smakade?”. Mariana är en engagerad föredragshållare och kursledare, hon är
styrelseledamot av Riksförbundet Svensk Trädgård och skriver uppskattade krönikor i tidningen Hemträd
gården. Hennes föredrag ackompanjeras av Reginalds vackra foton i form av bildspel.
Presentation av våra föredrag:
1) Trädgård i norrsken & midnattssol
Lång vinter, snö, kyla, kort odlingssäsong och dessutom uppfattningen ”hä gå int hänna”. Kan man odla
under de förutsättningarna? Jomenvisst! Mariana visar hur det lappländska klimatet faktiskt kan vara en
tillgång, hon visar på möjligheter att skapa en fantastisk trädgård som är inspirerad av det omgivande
landskapet och med växter som älskar Lappland. Hon visar på karaktärsdrag som påverkar trädgårdarnas
utseende och innehåll i Lappland i jämförelse med t.ex. sydsvenska trädgårdar. Låt dig lockas till att
längta efter en fjällträdgård! Föredraget ledsagas av bildspel.
2) En trädgårdsvallfärd – som pilgrim till gröna paradis
Kan man vallfärda till påvens Rom, så kan man väl göra en pilgrimsresa till trädgårdar för att söka efter
Edens lustgård! Mariana och Reginald tar oss med på en resa i Sverige och Tyskland till både trädgårdar
med stjärnstatus och privata paradis, varav några verkligen gör ett gudomligt intryck. De avslöjar också
hemligheten kring vad det är som gör vissa trädgårdar mera magiska än andra. Föredraget bygger på
boken med samma namn, och tillfälle ges också att köpa ett exemplar. Bildspel.
3) Tuffa rosor, hitterosor och rosor för kök & badrum
Inom ramen för POM, Programmet för Odlad Mångfald, arbetar Mariana tillsammans med Reginald med
inventering av gamla rosor i Lappland och Västerbotten. De berättar om spännande rosfynd från en exo
tisk landsända. Hör historien om Örträsk-rosen och dess efterföljare! Dessutom presenteras många andra
rosor för tufft klimat och föredraget avrundas med tips på hur rosor kan användas som njutning för alla
sinnen även under vintern. Provsmakning av rosensaft ingår. Bildspel.
4) Zonparlör för norrlandsodlare
Att läsa trädgårdstidningar är för odlare i norr som om stockholmsodlare skulle vara hänvisade till itali
enska trädgårdstidningar – det mesta är fullständigt oanvändbart. Man skulle behöva en parlör! Mariana
och Reginald visar hur man kan översätta växter och råd till norrländska motsvarigheter. Bildspel.
5) Första hjälpen för kristrädgårdar
Här serveras akuta hjälpinsatser för desperata trädgårdsägare! Mariana agerar trädgårdsterapeut och ger
konkreta tips på enkla åtgärder av vanliga problem. Platta ödsliga trädgårdar, plottriga röriga trädgårdar
eller trädgårdar utan grön tråd – det finns lösningar som förändrar trädgårdslivet till det bättre. Bildspel.
6) Gamla kulturväxter möter samisk design
Som konstnärlig ledare och ansvarig för utformningen av Lapplands Kulturbotaniska Trädgård i Lycksele
berättar Mariana om processen att låta gamla ”bonnväxter” möta samisk tradition och förenas i en helt
ny och spännande lappländsk trädgårdsstil. Bildspel.
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7) Konsten att skapa ett trädgårdssällskap som inte går av för hackor
Mitt i den lappländska vildmarken, i växtzon 7 – kan man starta en trädgårdsboom med de förutsättning
arna? Jomenvisst! Mariana kåserar och ger tips och inspiration som kan ge ny näring till vissna trädgårds
sällskap. Hon berättar om hur man med entusiasm och tokiga påhitt lockat över 300 medlemmar på
drygt 5 år – och det i ett område stort som Skåne + Blekinge tillsammans, men med en folkmängd som
bara Simrishamns... Och hur man dessutom blir Sveriges bästa trädgårdssällskap på kuppen! Hör histo
rien om skottkärreslalom, nattliga trädgårdsvandringar, trädgårdssnickarkurs och krisgruppen för des
perata trädgårdsägare. Och mycket, mycket mer...
8) Månsken och Sammet – ett trädgårdsrum för själen
Skapa ett rum för vila, återhämtning och påfyllning. Mariana ger förslag på en rabatt med en lugnande
färgskala, där former och bladverk hjälper till att göra kompositionen intressant under hela säsongen.
Under växtsäsongen visas växter upp ”live”, annars visas bildspel. Lämpligt att hållas på en plantskola.
9) Odla hopp!
Trädgården är den rätta platsen för att odla hälsa och välbefinnande, och läka till kropp och själ. Mari
ana berättar om hur trädgården verkligen kan förändra livet för människor. Hon visar också på trädgård
ens hälsobefrämjande egenskaper och effekter, och berättar hur man kan skapa en trädgård utifrån
olika funktionshinder och vilka hjälpmedel som kan vara till nytta. Bildspel visas.
10) Carl von Linné och Lappland - från helvete och lustgård
En ung, nyfiken och ärelysten man reser till det spännande och outforskade Lappland år 1732. Och han
får verkligen pröva på det vilda och kärva lappländska klimatet, innan han vänder om ute på Lycksa
myran som han döper om till Olycksmyran... Mariana berättar också om hur Lappmarkens trädgårds
sällskap inspirerats till att anlägga en park i Gunnarn, inte långt från Linnés berömda vändplats, och hur
Linnés helvete förvandlats till en lustgård. Bildspel.
11) Matcha hus och trädgård
Undrar du vad som gör sig bäst mot ett gult hus med bruna knutar? Eller ett falurött med vita knutar?
Kanske rosa eller pastellgrönt? Välj växter som passar till bakgrunden, så kommer allt bättre till sin rätt
och du blir nöjd med helheten. Mariana visar läckra växtkollektioner till olika husfärger. Vad sägs om
”Törnrosas lilla svarta” till det vita huset, och ”Aurora borealis” till det röda? Bildspel.
12) Växter i den heliga Birgittas liv och texter
En meditativ vandring tillsammans med Heliga Birgitta. I ord, bild och musik möter vi hennes försök att i
vardagliga bilder och liknelser, hämtade ur hennes erfarenheter från trädgården, förmedla de syner och
budskap hon får i sina uppenbarelser. Hon drar sig inte för att beskriva Kristus som ett bi och Maria som
bikupa, och hennes klosterorden liknar hon vid en ny vingård. Mariana presenterar också flera växter
som är förknippade med Birgitta, t.ex. äppelrosen. Bildspel och CD.
13) Rosor, passion - och brutala mord
Att rosen förknippas med kärlek och passion är en etablerad sanning. Men är det då så konstigt att rosen
också kan ha med ond, bråd död att göra? Kärlek och passion kan förvridas i svartsjuka, förintas av miss
tänksamhet, utlösa aggressiv hämnd, och resultera i – mord. Mariana har bara i sin egen bokhylla hittat
fem deckare där rosor spelar en roll i en mordhistoria. Låt oss gå på jakt efter de ruskiga rosornas hem
ligheter! Bildspel.
Men kanske har du andra önskemål och förslag till tema och innehåll? Tveka inte att kontakta oss!
För bokning och mera information, kontakta oss på nedanstående adress, mejl och telefon:
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