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Evenemang i Vadstena
Program VADSTENAS kulturvecka 2023
Tider för löpande verksamheter (museer, guidade turer, utställningar) samt sammanfattande program för
föreläsningar, konserter och teater mm hittar du via flikarna (genvägarna) ovan.

Datum Tid Evenemang

Vecka 9

MARS

Lördag
4/3

Kl. 10-
13

Kia Stål-Eriksson: ”Lite av varje”, Måleri, blandteknik
Utställning pågår t.o.m. 6/4.
Pris: Fri entré
Plats: Galleri Vita Rum / Vadstena Konstinramning, Bakgatan 15
(http://osm.org/go/0Y2GKJVGU-?m=)
Arrangör: Vadstena Konstinramning (http://www.vadstenakonstinramning.se/)

Lördag
4/3
Söndag
5/3

Kl. 10-
15
Kl. 13-
16

Medlemsutställning 2023
Utställningen pågår t.o.m. 12/3.
Pris: Fri entré
Plats: Vadstena Konstgalleri, Helgeandsgatan 15, inne på gården i det medeltida valvet
(http://osm.org/go/0Y2GKJoiB-?m=)
Arrangör: Vadstena Konstgalleri (http://www.vadstenakonstgalleri.se)

Lördag
4/3
Söndag
5/3

Kl. 11-
15

Skulpturpark Vadstena
Skulpturparken håller öppet helger (lö-sö) kl. 11-15. Ta med eget fika och ha en vacker vinterdag i vår
vackra park!
Plats: Vadstena Folkets Park Krogaränga (https://osm.org/go/0Y2D9ECo--?m=)
Arrangör: Skulpturpark Vadstena (https://skulpturparkvadstena.se)

Lördag
4/3

Kl. 11-
17

Lördagsöppet på Sancta Birgitta Klostermuseum
Välkommen till Sancta Birgitta Klostermuseum
Historiska utställningar om Heliga Birgitta och Vadstena kloster, folkungatiden och Bjälboättens palats,
klosterliv, helgon och mycket mer.
Besök vår museibutik och upplev den tillfälliga utställningen Minns att jag levat om gravmonument och
minnesmärken på våra begravningsplatser. Guidade turer för alla.
Kl. 12.00: Temaguidning: Från kungapalats till kulturmiljöarv Följ med på en tidsresa från tidig
medeltid till idag.
Kl. 15.00: Kvinnoperspektiv Män har skrivit historia framförallt om män, men i den här visningen får du
höra talas om en rad viktiga och intressanta kvinnor som på olika sätt varit knutna till klosterområdet och
klostret under tusen år, som drottningar, helgon, nunnor och krigsmansfruar.
Entré till museet: Vuxen: 80:-; Ungdom 8-17 år: 40:-; Barn t.o.m. 7 år: gratis.
Guidning: Vuxna 130 kr, Ungdom (8-17 år) 90 kr inkl. entré till museet
Plats: Sancta Birgitta Klostermuseum (http://osm.org/go/0Y2GKb3vU--?m=)
Arrangör: Sancta Birgitta Klostermuseum (http://www.klostermuseum.se)

Lördag
4/3

Kl.
14.00

Renässansvisning av Vadstena Slott
Pris: Vuxen: 135 kr; Pensionär/student: 125 kr (vid uppvisande av giltigt intyg/leg.); Barn (8 – 17 år): 95
kr; Barn (0 – 7 år) Gratis
Plats: Vadstena Slott (http://osm.org/go/0Y2Dd2KP0-?m=)
Arrangör: Vadstena Slott (http://www.vadstenaslott.com)
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Lördag
4/3

Kl.
19.00-
22.30

En Tidsresa
Musiken från vår ungdom sätter sig djupast i vårt minne. Denna kväll bjuder vi er på musik från 40-talet
och fram till nu. Tillsammans med lite rolig underhållning och en trerättersmeny blir det en helkväll.
Äntligen kan vi ha lite party!
Pris: 745 kr inklusive trerättersmeny. Alla biljetter betalas på plats.
Plats: Vadstena Nya Teater (http://osm.org/go/0Y2GKL0jV-?m=)
Arrangör: Vadstena Nya Teater (http://www.vadstenanyateater.se)

Slutsålt  (https://vadstenanyateater.se/boka-en-tidsresa/) Boka teaterpaket  (../teaterpaket.htm#En
Tidsresa)

Vecka 10

Måndag
6/3

Kl. 14-
15

Trädgård till lust och nytta : Fermentering i stort och smått
Många trädgårdar har en naturlig självklarhet - de ger en känsla av tillfredsställelse och harmoni. Det är
lätt att tro att den naturliga känslan innebär att de därmed är enkla i sin formgivning. I själva verket är
trädgårdarna resultatet av noggrann planering för att vara en plats där människor, växter och djur trivs.
Trädgårdsägare kan bidra till en grönare värld och på det sättet stötta en hållbar, klimatanpassad
utveckling med ekosystemtjänster som skapar en biologiskt hållbar trädgård.
Föreläsare: Jesper Lindström, livsmedelsagronom och surkålsproducent
Hur går det till att göra fermenterade grönsaker? Vi går igenom hela produktionsprocessen och beskriver
vilka fallgropar och möjligheter det finns. Vi kommer även att bjuda på de märkligaste
smakkombinationer du kan tänka dig.
Pris: Medlemmar i Senioruniversitetet betalar 20 kr, icke medlemmar 100 kr. Betala på plats med swish
eller jämna pengar.
Plats: Vätternkyrkan (https://osm.org/go/0Y2GKgYNE--?m=)
Arrangör: Senioruniversitetet Motala-Vadstena (https://senioruniversitetet.net/forelasningar-4-1/)
Ingen föranmälan.

Tisdag
7/3

Kl.
11.30-
11.50

Lunchmusik i Klosterkyrkan
Orgelmusik med Johan Hansson Lindström
Pris: Fri entré
Plats: Vadstena Klosterkyrka (http://osm.org/go/0Y2GKboa0-?m=)
Arrangör: Vadstena och Dals församlingar (https://www.svenskakyrkan.se/vadstena/lunchmusik)

Tisdag
7/3

Kl.
13.30-
14.30

Gregoriansk sång för alla
Vid Rosenkransaltaret i Vadstena klosterkyrka. Ingen föranmälan.
Du som är på besök och vill prova på en eller flera gånger är välkommen att sjunga med eller bara sitta
under valven och lyssna. Det är magiskt att få sjunga den gregorianska musiken i den här unika miljön.
Vi sjunger mestadels ur Svenska tidegärden och vi medverkar i de gregorianska dygn som anordnas.
Pris: Fri entré
Plats: Vadstena Klosterkyrka (http://osm.org/go/0Y2GKboa0-?m=)
Arrangör: Vadstena och Dals församlingar (https://www.svenskakyrkan.se/vadstena/gregoriansk-
sang)

Tisdag
7/3

Kl.
17.45

Utdelning av Vadstena kommuns kulturstipendium
Sküdespelaren Eva Granlund (Vadstena Nya Teater) får Vadstena kommuns kulturstipendium 2023.
Plats: Vadstena Folkhögskolan (https://osm.org/go/0Y2GKf0lg-?m=)
Arrangör: Vadstena kommun (https://www.vadstena.se)

http://osm.org/go/0Y2GKL0jV-?m=
http://www.vadstenanyateater.se/
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http://osm.org/go/0Y2GKboa0-?m=
https://www.svenskakyrkan.se/vadstena/lunchmusik
http://osm.org/go/0Y2GKboa0-?m=
https://www.svenskakyrkan.se/vadstena/gregoriansk-sang
https://osm.org/go/0Y2GKf0lg-?m=
https://www.vadstena.se/
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Tisdag
7/3

Kl.
19.00

Flockdjuret människan
Eva Granlund, Skådespelare
En liten föreläsning om kroppsspråk, mänskliga beteenden och känslor beskrivet ur en humoristisk
synvinkel.
Eva Granlund har arbetat 35 år inom vården och samtidigt spelat teater på krogen. Möten med
människor har alltid legat varmt om hjärtat. Varför är vi som vi är och varför gör vi som vi gör är frågor
som då dykt upp. En del av svaren hittar man i litteraturen. Kan man mer förstå sig på sig själv och
andra? Jag tror absolut att svaret är Ja.
Entré: 100 kr, studerande fri entré
Entréavgift betalas gärna med swish eller kontant. Tag med jämna pengar. Swishnr: 123 629 25 77.
Plats: Tornhuset, Vadstena Folkhögskolan (https://osm.org/go/0Y2GKfImE-?m=)
Arrangör: Vadstena Föreläsningsförening (http://www.vadstenavff.se).

Onsdag
8/3

Kl.
10.00-
14.00

Visning av gamla vadstenafilmer
Filmerna visas löpande mellan 10-14 och det är möjligt att komma och gå som man vill.
Pris: Fri entré
Plats: Vadstena bibliotek, Slottsgatan 10 (https://osm.org/go/0Y2DfTzJR-?m=)
Arrangör: Vadstena bibliotek (https://www.vadstena.se/kultur-fritid/bibliotek/)

Onsdag
8/3

Kl.
18.30-
20.30

Arkeologi i Gropen, Sanden och munkarnas trädgård
Emma Karlsson, Östergötlands museum, föreläser. Med utgångspunkt i senare års arkeologiska
undersökningar tar vi en titt på två ämnen: stadens försvarsverk och medeltida stadsgårdar som
avhystes på 1500-talet. Föredraget kommer också beröra varför och hur arkeologiska undersökningar
görs samt hur ni som guider kan hitta information om utgrävningar och arkeologiska resultat.
Pris: 100 kr per person, 50 kr för medlemmar i Vadstena Guideförening. Kontant eller Swish på plats.
Förhandsbokning via Salver.
Plats: Församlingshemmet, Vadstena (https://osm.org/go/0Y2GKpF6F-?m=)
Arrangör: Vadstena Guideförening (http://www.vadstenaguide.se).

Onsdag
8/3

Kl.
19.00

Innerst inne - en föreställning om skörhet, styrkor och systerskap
Konsert med damkören TonArt på internationella kvinnodagen! En föreställning om skörhet, styrkor och
systerskap. I Dormitoriet på museets övervåning (obs ingen hiss).
Musikregi: Anci Hjulström
Dirigent: Anna Gullman
Pris: Entré vuxen: 80 kr, ungdom 8-17 år 40 kr.

Boka i Salver  (https://salver.se/app/event/918)

Plats: Sancta Birgitta Klostermuseum (http://osm.org/go/0Y2GKb3vU--?m=)
Arrangör: Sancta Birgitta Klostermuseum (http://www.klostermuseum.se)

Torsdag
9/3

Kl.
15.00-
17.00

Vi knypplar tillsammanss
Korsning, vridning, nål -kom och knyppla med oss. Vi har dynor för dig som bara vill prova på. Du som
redan har en spets på dynan får gärna ta med den.
Plats: Rosteriet Vadstena i Ladugård 206, Huvudstad (https://osm.org/go/0Y2D~Bx8--?m=)
Arrangör: Vadstena Spetsmuseum (https://www.spetsmuseet.se)

Torsdag
9/3

Kl.
15.00-
20.30

Stickcafé
Ta med ditt broderi, virkning, stickning eller handarbete och njut av gott kaffe och sällskap. Kanske kan vi
utbyta kunskap och inspireras! Ingen föranmälan krävs, bara att dyka upp!
Plats: Rosteriet Vadstena i Ladugård 206, Huvudstad (https://osm.org/go/0Y2D~Bx8--?m=)
Arrangör: Rosteriet Vadstena (https://rosterietvadstena.se)

https://osm.org/go/0Y2GKfImE-?m=
http://www.vadstenavff.se/
https://osm.org/go/0Y2DfTzJR-?m=
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https://osm.org/go/0Y2GKpF6F-?m=
http://www.vadstenaguide.se/
https://salver.se/app/event/918
http://osm.org/go/0Y2GKb3vU--?m=
http://www.klostermuseum.se/
https://osm.org/go/0Y2D~Bx8--?m=
https://www.spetsmuseet.se/
https://osm.org/go/0Y2D~Bx8--?m=
https://rosterietvadstena.se/
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Fredag
10/3
Lördag
11/3

Kl.
19.00-
22.00

Tre olika
Tre komiska enaktare fyllda med mycket humor, överraskande vändningar och hög igenkänningsfaktor.
Få en smygtitt på hur det kan gå när syskon delar ett arv, när en parmiddag får en bitter eftersmak eller
när en samtalsterapeut får en oförglömlig stund med ett par med vissa kommunikationsproblem…
Pris: 745 kr inklusive meny. 60 antal biljetter.
Plats: Vadstena Nya Teater (http://osm.org/go/0Y2GKL0jV-?m=)
Arrangör: Vadstena Nya Teater (https://www.vadstenanyateater.se)

Boka biljett  (https://vadstenanyateater.se/boka-tre-olika/) Boka teaterpaket  (teaterpaket.htm#Tre
olika)

Lördag
11/3

Kl. 10-
13

Kia Stål-Eriksson: ”Lite av varje”, Måleri, blandteknik
Utställning pågår t.o.m. 6/4.
Pris: Fri entré
Plats: Galleri Vita Rum / Vadstena Konstinramning, Bakgatan 15
(http://osm.org/go/0Y2GKJVGU-?m=)
Arrangör: Vadstena Konstinramning (http://www.vadstenakonstinramning.se/)

Lördag
4/3
Söndag
5/3

Kl. 10-
15
Kl. 13-
16

Medlemsutställning 2023
Utställningen pågår t.o.m. 12/3.
Pris: Fri entré
Plats: Vadstena Konstgalleri, Helgeandsgatan 15, inne på gården i det medeltida valvet
(http://osm.org/go/0Y2GKJoiB-?m=)
Arrangör: Vadstena Konstgalleri (http://www.vadstenakonstgalleri.se)

Lördag
11/3
Söndag
12/3

Kl. 11-
15

Skulpturpark Vadstena
Skulpturparken håller öppet helger (lö-sö) kl. 11-15. Ta med eget fika och ha en vacker vinterdag i vår
vackra park!
Plats: Vadstena Folkets Park Krogaränga (https://osm.org/go/0Y2D9ECo--?m=)
Arrangör: Skulpturpark Vadstena (https://skulpturparkvadstena.se)

Lördag
11/3

Kl. 11-
17

Lördagsöppet på Sancta Birgitta Klostermuseum
Välkommen till Sancta Birgitta Klostermuseum
Historiska utställningar om Heliga Birgitta och Vadstena kloster, folkungatiden och Bjälboättens palats,
klosterliv, helgon och mycket mer.
Besök vår museibutik och upplev den tillfälliga utställningen Minns att jag levat om gravmonument och
minnesmärken på våra begravningsplatser. Guidade turer för alla.
Kl. 12.00: Temaguidning: Från kungapalats till kulturmiljöarv Följ med på en tidsresa från tidig
medeltid till idag.
Kl. 15.00: Klosterliv, helgon och reformation Här får du höra berättelsen om Vadstena kloster och
våra svenska helgon.
Entré till museet: Vuxen: 80:-; Ungdom 8-17 år: 40:-; Barn t.o.m. 7 år: gratis.
Guidning: Vuxna 130 kr, Ungdom (8-17 år) 90 kr inkl. entré till museet
Plats: Sancta Birgitta Klostermuseum (http://osm.org/go/0Y2GKb3vU--?m=)
Arrangör: Sancta Birgitta Klostermuseum (http://www.klostermuseum.se)

Lördag
11/3

Kl.
14.00

Renässansvisning av Vadstena Slott
Pris: Vuxen: 135 kr; Pensionär/student: 125 kr (vid uppvisande av giltigt intyg/leg.); Barn (8 – 17 år): 95
kr; Barn (0 – 7 år) Gratis
Plats: Vadstena Slott (http://osm.org/go/0Y2Dd2KP0-?m=)
Arrangör: Vadstena Slott (http://www.vadstenaslott.com)
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