Kungliga Slottet

kalendarium
Välkomna till programåret 2020
Kungliga Slottet i Stockholm är H.M. Konungens officiella residens och en levande arbetsplats för
Kungl. Hovstaternas verksamhet. Slottet har en central betydelse i stadens historia och är till
stora delar öppet för allmänheten att besöka så gott som dagligen. Med vår programserie som
presenteras här har vi dessutom möjlighet att bjuda in till föredrag, kvällsvisningar och temakvällar
med slottets egna experter om det kungliga kulturarvet. Programserien gästas också av historiker
Christopher O’Regan, My Hellsing och Dick Harrison.
En nyhet i programmet är en serie vandringar i våra kungliga parker. Missa inte heller årets
utställningar som lyfter två intressanta personligheter: kronprinsessan Margareta – en intressant
men för många kanske mindre känd medlem av kungafamiljen, och Märta Måås-Fjetterström,
landets genom tiderna främsta textilkonstnär. Och, inte minst, den återkommande vårutställningen
i Gustav III:s Antikmuseum som presenterar nya unga talangfulla tecknare.
Riksmarskalk, Fredrik Wersäll

biljetter: Kungligaslotten.se/kalendarium

Märta Måås-Fjetterström på Kungliga Slottet
Utställningen ”Se på mattorna – det är jag” pågår till och med 19 april
utställning

”Se på mattorna – det är jag”
5 februari kl. 18.00
Utställningskommissarie Kerstin Hagsgård ger en rundvandring i
Märta Måås-Fjetterströms vävda värld, i den pågående utställningen
på Kungliga Slottet.
kvällsvisning

Gustav III:s Antikmuseum
12 februari kl. 18.00
I slottets vackra stensalar visar och berättar museilärare Per Sjödahl
om Gustav III:s samling av antika skulpturer.
kvällsvisning Ges även den 18 november

Nyfiken på… de kungliga uren
19 februari kl. 18.00
Hovurmakare Sophia Reuterdahl tar oss med till sitt
arbetsrum på slottet och visar några av de klockor
som hon arbetar med i slottssalarna.
temakväll

Bernadottebiblioteket
26 februari kl. 18.00
Slottsbibliotekarie Arvid Jakobsson öppnar dörrarna
till biblioteket på Kungliga Slottet, som normalt inte är
öppet för allmänheten.
kvällsvisning Ges även 25 november

Nyfiken på… slottsarkivet
4 mars kl. 18.00
Slottsarkivarie Mats Hemström tar oss med till en
för många okänd del av slottet – slottsarkivet.
temakväll Ges även den 9 september
Bordsur i brons, Clytia håller en solros i förgylld brons.

Ett briljanterat ordenstecken
11 mars kl. 18.00
Ordensintendent Tom Bergroth berättar historien om
det briljanterade Serafimer-set som Drottning Silvia bär
vid särskilda tillfällen.
föredrag

Högt till tak i heliga rum
18 mars kl. 18.00
Överhovpredikant Johan Dalman om vad som händer när
vi med tro och tradition i ryggen utforskar möjligheten att
bruka våra kyrkobyggnader på ett nygammalt sätt?
föredrag

Mordet på Gustav III
25 mars kl. 18.00
Tillsammans med intendent Christian Buchberger följer
vi händelseförloppet den ödesdigra kvällen i miljöerna
där Gustav III vistades.
kvällsvisning
Gustav III, miniatyrporträtt i gouache ur Skattkammarsamlingen.

Hovliv och politisk vardag vid sekelskiftet 1800

Nyfiken på… kungliga broderier

1 april kl. 18.00
Historiker My Hellsing berättar om drottning Hedvig Elisabeth
Charlottes berömda dagbok från det gustavianska hovlivet och
om hennes roll som medaktör i det politiska skeendet under en
dramatisk tid i Sveriges historia.

15 april kl. 18.00–19.30
Intendent Kerstin Hagsgård och textilkonservator Bo Broman
bjuder in till textilateljén och visar enastående broderade
föremål som sällan eller aldrig tidigare visats.

föredrag

Vårutställning Den Tänkande Handen
Teckningsutställningen i Gustav III:s Antikmuseum öppnar i
slutet av april och pågår till och med 21 juni.
utställning

temakväll

Kulturnatten
18 april kl. 18.00–24.00
Kungliga Slottet och Hovstallet är öppet i samband med
Kulturnatten.

Nyfiken på… drottning Kristinas kröning

8 april kl. 18.00
Förvaltningsintendent Johan Lundgren ger en inblick i hur
dispositionsrätten tillkom och hur den tillämpas idag.

22 april kl. 18.00–19.30
Förste intendent Lars Ljungström och präst Kristina Ljunggren
tar oss med till miljöerna för drottning Kristinas storslagna
kröning, från Silvertronen i Rikssalen till Storkyrkan där
kröningsceremonin ägde rum.

föredrag

temakväll

H.M. Konungens dispositionsrätt

Riksregalierna idag
29 april kl. 18.00
Längst ned i slottets källarvalv förvaras riksregalierna. Ikväll
berättar museilärare Anna-Maria Willi Persson om hur
kronorna används idag.
kvällsvisning Ges även den 30 september

För Sverige i tiden
6 maj kl. 18.00
Ikväll besöker vi Representationsvåningarna då museilärare
Jonas Rosin visar de salar som Kungen använder vid officiell
representation.
kvällsvisning

Rosendal – Bernadotternas skötebarn
13 maj kl. 18.00
Slottsfogde Magnus Andersson berättar om Rosendals rika
historia och spännande framtid.
föredrag
Karl (X) Gustavs arvfurstekrona med hatt, utförd av Jürgen Dargeman 1650.

Nyfiken på… myntkabinettet på Drottningholm
20 maj kl. 18.00
Ikväll besöker vi dolda rum på Drottningholms slott:
Lovisa Ulrikas museikabinett. Museilärare Katarina Burman
visar rummen för drottningens samlingar av vetenskapliga
böcker, mynt och naturalier.
temakväll Obs! På Drottningholms Slott

Nyfiken på… bakom kulisserna på Kina Slott
27 maj kl. 18.00

Ikväll får vi följa med ”down stairs” på Kina Slott och se hur
dåtidens tjänstefolks arbetsmiljö såg ut. Museilärare Sanna
Linderoth visar även maskineriet under matsalen Confidencen.
temakväll Obs! På Kina Slott, Drottningholm

Orgeln i Slottskyrkan
8 juni kl. 18.00
På den rekonstruerade Gren&Stråhle-orgeln från 1700-talet ger
orgelprofessor Ralph Gustafsson en konsert i Slottskyrkan.
konsert

Nationaldagsfirande
6 juni kl. 10.00–17.00
Nationaldagen firas sedvanligt på Kungliga Slottet med
fri entré till slottets museer, utställningar och aktiviteter.
Under nationaldagen vandrar du på egen hand i slottets
paradrum och museer. Inre borggården öppnas med
bland annat kafé och försäljning från Slottsboden.
Nationaldagen firas även i flera av våra kungliga parker.

Sommarkvällar

i de kungliga slottsparkerna
Precis som slotten har parkerna och
trädgårdarna utvecklats under århundraden. Under fem kvällsvisningar
i naturen berättar våra parkexperter
om hur ideal och människor genom
historien format de kungliga parkerna.
En av många skulpturer i Drottningholms slottspark.

Barockens Drottningholm
10 juni kl. 18.00–19.30
Första trädgårdsmästare Paulina Landin och museilärare Boel Bodvik guidar oss i barockgemaken och i formträdgårdens parterrer.
kvällsvisning Plats: Drottningholms slottspark

Djurgårdsbrunn –
historiskt utflyktsmål till nytta och nöje
17 juni kl. 18.00–19.30

Kungliga begravningsplatsen i Haga

Byggnadsantikvarie Caroline Särnqvist och landskapsarkitekt
Jonas Berglund tar oss runt i landskapsrummet kring Djurgårdsbrunn, den natursköna och en gång exklusiva brunnsorten på
Kungl. Djurgården.
kvällsvisning Plats: Djurgårdsbrunn

19 augusti kl. 18.00–19.00
Den naturintresserade kronprinsessan Margareta ville inte låta sig
begravas inomhus. Hon initierade en ny kunglig begravningsplats
på en vacker halvö i Hagaparken. Museilärare Jonas Rosin
berättar om platsen och om de personer som vilar där.
kvällsvisning Plats: Hagaparken

De Gustavianska parkidealen

Rosendal – Jakten på den försvunna slottsparken

12 augusti kl. 18.00–19.30
Första trädgårdsmästare Paulina Landin och museilärare
Maria Westholm berättar om Hagaparken med fokus på
1700-talets slut då Gustav III satte sin prägel på slottet och
den omgivande parken.
kvällsvisning Plats: Hagaparken

26 augusti kl. 18.00–19.30
Parkchef Gunnar Björkman berättar om detektivarbetet att
återskapa slottsparken kring Rosendal. Kvällen inleds med ett
besök i empireslottet Rosendal tillsammans med museilärare
Jonas Rosin.
kvällsvisning Plats: Rosendal, Kungl. Djurgården

Hovstallets dag
30 augusti kl. 11.00–15.30
Vagnparad, bilutställning, öppet Hovstall, musik med mera.
temadag Obs! På Hovstallet

Nyfiken på… Banérska gravkoret
2 september kl. 18.00
Den mytomspunne fältmarskalken Johan Banér vilar sedan 1641
i den kungliga begravningskyrkan. Museilärare Ann Tillman
berättar, på plats, spännande historier från släkten Banér.
temakväll Obs! I Riddarholmskyrkan

Museum De Vries-dagen
6 september kl. 11.00–16.00
temadag Obs! På Drottningholm

Nyfiken på… slottsarkivet
9 september kl. 18.00
temakväll Ges även den 4 mars
Museum de Vries på Drottningholm med skulptören Adriaen de Vries
(1556–1626) originalverk.

Nyfiken på… ett av Europas största slott
16 september kl. 18.00
Förvaltningsintendent Johan Lundgren berättar om slottets skiftande funktioner
genom tiderna under en rundvandring genom några sällan visade miljöer.
temakväll

Nyfiken på… Nicodemus Tessin d.y.
23 september kl. 18.00
Slottsfogde Erik Kampmann tar oss med på en vandring där vi får upptäcka
mer om arkitekten Nicodemus Tessin den yngres arkitektoniska gärning.
temakväll

Riksregalierna idag
30 september kl. 18.00
kvällsvisning Ges även den 29 april

Nyfiken på… kungliga byråar
7 oktober kl. 18.00–19.30
Konservator Fredrik Hedgårdh visar, på plats i Karl XIV Johans matsal och
i Vita Havet, kungliga byråar som fått en översyn i konservatorsateljén.
temakväll

Rokokobyrå, troligen av Samuel Pasch, 1744.

Kronprinsessan Margareta (1882–1920)
Utställningen om kronprinsessan Margaretas liv och gärningar
öppnar 1 oktober och pågår till och med 7 mars 2021.
utställning

”Vad Konungen idag gjort kan sannerligen
komma att kosta honom livet.”
14 oktober kl. 18.00
Populärhistoriker Christopher O’Regan berättar om en av de mest
dramatiska händelserna som utspelat sig i Rikssalen, som förvandlade
Gustav III till en av de mest populäre regenterna genom tiderna men
som också kom att leda till hans alltför tidiga död.
föredrag

Solstrålen på Stockholms slott
21 oktober kl. 18.00
Utställningsintendent Bronwyn Griffith berättar om en spännande
men för många okänd medlem av kungafamiljen: kronprinsessan
Margareta, farmor till vår nuvarande kung.
Kronprinsessan Margareta fotograferar med två av barnen,
prins Bertil och prinsessan Ingrid, sommaren 1914 på Sofiero.

En profetisk skymt av framtiden –
den sene Beethoven

kvällsvisning

Gyllenstierna, Vasa och blodbadet

28 oktober kl. 18.00–20.00

250 år sedan Beethovens födelse ges en jubileumskonsert
i Bernadottebiblioteket. Pianisten Roland Pöntinen och
Beethovenspecialisten Åke Holmquist ger ett program i
ton och ord med Beethovens tre sista pianosonater.

11 november kl. 18.00
På plats i Museum Tre Kronor, museet om slottets medeltida
historia, berättar museilärare Kristina Hagberg om slottets
roll vid Stockholms blodbad.
kvällsvisning

konsert

Gustav III:s Antikmuseum

Stockholms blodbad

kvällsvisning Ges även den 12 februari

18 november kl. 18.00

4 november kl. 18.00
Historieprofessor Dick Harrison berättar om landets genom
tiderna blodigaste massavrättning och vidrigaste rättsövergrepp som utspelades sig mitt i Stockholm för 500 år sedan.
föredrag

Bernadottebiblioteket
25 november kl. 18.00
kvällsvisning Ges även den 26 februari

biljetter: Kungligaslotten.se/kalendarium
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Programpunkterna, där inget annat anges, äger rum på Kungliga Slottet
och varar cirka en timme. Biljettförsäljning, mer information om programpunkterna, mötesplatser samt tillgänglighet finns på:

Kungligaslotten.se/kalendarium
Årets övriga program på de kungliga slotten, såsom dagliga slottsvisningar,
barnaktiviteter, skollovsprogram, höst- och julmarknader, sommarkonserter
med mera, annonseras under året på Kungligaslotten.se/kalendarium.
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