
När körsbärsträden blommar firar Göteborgs Botaniska 
Trädgård som vanligt våren med japanskt tema. 2023 fyl-
ler Botaniska 100 år och slår på stort med firande i två 
dagar. Alla budoföreinger är hjärtligt välkomna att delta 
i uppvisningen som traditionsenligt anordnas av SB&K 
Distrikt Väst.

Distrikt Väst kommer att ha ett gemensamt program. Vi 
hoppas att ni vill vara med och bidra genom uppvising 
eller prova på-verksamhet.

Som vanligt är Botaniska under festivalen full av liv och 
en hyllning till japansk kultur. Det är ett strålande tillfälle 
att presentera föreningens verksamhet för en intresserad 
publik. Föreningen har möjlighet att visa upp sig ur både 
ett idrottsligt och kulturellt perspektiv. Samtidigt blir det 
en rolig föreningsaktivitet att uppleva den unika mijön.

Om din förening har möjlighet vore det roligt om både 
barn, ungdomar och vuxna kan deltaga! Välkomna!

Anmäl intresse snarast!

Anmälan: Senast 10 april

Plats: Göteborgs botaniska träd-
gård, Carl Skottbergs Gata 22A, 413 
19 Göteborg.

Förbundets tält står uppställt för 
förvaring och ombyte. Alla förening-
ar samsas om utrymmet.

Tid: 29-30 april kl 12- 15.

Lördagen är endast för uppvisingar, 
kl 12-15.

Söndagen är för prova på-verksam-
het och aktiviteter. Kl 12-15.

Uppvisning: 10-15 minuter per upp-
vising. Föreningen kan genomföra 
samma uppvising flera gånger under 
dagen, eller ha repeterat flera olika. 
Mikrofon finns.  

Anmälan till:  
kansli@kampsportvast.se

Frågor:
070-346 50 39 

Uppge följande i anmälan:
• Vill ni genomföra Uppvisning, 

prova på och/eller någon annan 
aktivitet? 

• Vilken/vilka dagar deltar ni? 
• Föreningens namn
• Ca antal deltagare
• Telefonnummer till kontaktperson
• Om ni har musik

Välkomna till ett extra stort Hanami
Botaniska trädgården, 29-30 april 2023
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HANAMI 2023  
Karta för arrangörer
Vissa aktiviteter är enbart för en av dagarna  
(Lördag 29 april eller Söndag 30 april)

Foodtruck
Mat & sånt
kl. 11 - 15

Foodtruck
Nennas food
kl. 11 - 15

Ginkgo  
Haikupromenad
Sön kl. 12 & 14

Botaniskas vänner
kl. 11 - 15

Trumshow Riai Taiko
kl. 11 - 15

Visning av 
Japandalen
kl. 14 & 15

Kimono uthyrning
Boka tid för påklädning
(drop in i mån av plats)

Botaniska paviljongen
Café och restaurang
kl. 10 - 18

La Fleuriste
kl. 11 - 15

Japanska folksagor
med Kamishibai
kl. 12 och 14

Bonsaiutställning 
kl. 10 - 15

Korvvagn
kl. 11 - 15

Foodtruck
La Chiva
kl. 11 - 15Foodtruck

Brandts 
kl. 11 - 15

Koi-släpp
Lör kl. 11

Unik botanik
säljer bonsai, verktyg, m.m. 
kl. 11 - 15

Haiku-workshop / Vik Origami
I skollokalen
kl. 11 - 15

Kalligrafiutställning
kl. 10 - 19

Besökscentrum
kl. 10 - 19

Ansiktsmålning
kl. 11 - 15

Sakuradans
Sön kl. 12 och 14

Harajuku fashion walk
Lör kl. 11 - 15

Cosplay meet
Föreningen Confusion 
Lör kl. 11 - 15

Teprovning
kl 11 - 15

Japansk kampsport
Uppvisningar
Lör kl. 12 - 15

Prova på Budoart 
För barn
Sön kl. 12 - 15

Japansk musik 
Sön kl. 11 - 15

Transporter  
infart här - Särögatan

Kaffevagn
Kaffeluckan 
kl. 11 - 15



Information från Hanami
Äntligen är det åter dags för årets stora folkfest i Botaniska- HANAMI.

När körsbärsträden slår ut firar vi vårens ankomst med Hanamipicknick - precis som i Japan. Eftersom vi firar 100 år i år så bjuder vi på hanami 
i två dagar! Ta med släkt och vänner och fira med oss. Vi släpper ut våra koi-karpar i Spegeldammen, dansar japanska danser, provar japansk 

kampsport, njuter av körsbärsblom och dricker te. Du kan ta med barnen och prova på att vika origami med trädgårdens pedagoger. Nytt för i år 
är att du kan prova på Haikudiktning och se en utställning om japansk kalligrafi. Du kan också hyra en kimono under dagen (bokas, begränsat 
antal). Ta med vänner, familj och en picknickkorg, eller prova maten hos Restaurang Botaniska paviljongen eller någon av våra gästande food-

trucks. Restaurang Botaniska Paviljongen har öppet 10-18 och fler möjligheter finns att köpa mat bl a av foodtrucks för den som inte har med sig 
egen picknick.

Programmet genomförs oavsett väder men mindre justeringar kan ske vid kraftigt regn.
Det är frivillig entréavgift men vi uppskattar om du vill bidra med en slant, gärna via swish till 123 137 13 68

Program Hanami 
LÖRDAGEN den 29 april kl 11 - 15

De flesta aktiviteter pågår kontinuerligt mellan 11 och 15 men här är 
några hålltider:
* 10 - 19 Vår butik Floras rike säljer japanska växter, japanskt te, mycket 
annat smått och gott
* 10 – 19 Kalligrafiutställningen ”Tecken efter regn och skugga”. Möt 
Pia Moberg och lär mer om konstformen japansk kalligrafi. Pia Moberg 
är teckenkonstnär, föreläsare och doktor i Japans kultur och samhälle. 
Workshop kl 15-16. Max 10 personer (föranmälan). Galleri Floras rike
* 11.00 Koi-släpp. Om vattnet i Spegeldammen har blivit tillräckligt 
varmt släpper vi ut våra vackra koi-karpar på grönbete efter att ha vilat 
inom hus under vintern. Akvariestugan släpper ut berättar om dessa 
speciella fiskar.
* 11.45 Invigningstal av japanska ambassadören vid spegeldammen
*12 Trumshow med Riai Taiko. Trumgruppen spelar traditionella japan-
ska trummor (wadaiko). Spegeldammen
*11 - 15 Cosplayföreningen Confusion Meet. Häng med föreningen och 
föreviga dig på photoshootväggen
*11 – 15 Harajuku Fashion. Slå dig ner och ha picknick med Göteborgs 
EGL och Japanese Street Fashion community. Kl 13 samling för Harajuku 
Fashion Walk!
* 11 – 15. Koizen, japansk mat av hög klass. Endast förbeställd mat. 
Beställ på koizen.se
*11 - 14 Hyr en kimono och lär dig hur man klär på den. Ett 60-tal 
kimonos finns, majoriteten i storlek 170. Rekommenderad längd 165-
175. Boka in tid hos lucie@tadaima.nu. Förbokning och i mån av plats 
Drop-in. https://tadaima.nu/ Du kan också sätta upp dig på väntelista 
om det blir återbud.
* 11 - 15 Bonsaiutställning. Västsvenska Bonsaisällskapet ställer ut sina 
vackra bonsaiträd i Stolpboden. Magnus Svenningsson berättar allt du 
vill veta om detta japanska sätt att formge växter.
* 11.00 - 15.00 Te-provning. Thomas och Keiko Ekholm visar hur man 
dricker te i Japan. Thomas Ekholm är doktor i japansk historia och kultur 
vid Göteborgs universitet. Uteplatsen bakom skollokalen Roten 
* 11-15 Haiku-workshop i skollokalen Roten med Svenska Haikusällska-
pet. Drop-in.
* 11 - 15 La Fleuriste Japanska blomsterkreationer, Lilla Paviljongen
* 14 och 15 Introduktion av Japandalen. Botanisten Mats Havström 
berättar om denna speciella del av Botaniska.
* 12 - 15 Japansk kampsport. Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
Distrikt Väst föreningar bjuder på uppvisningar i japanska kampkonster. 
Kom och träffa samurajer och ninjor. uppvisningar på stora gräsmattan 
vid Winbergska paviljongen
För barn * 12 och 14 Kamishibai. Japanska folksagor med Sagogruppen 
KOM! Kl (Gratis), Regnskyddet bakom Stolpboden
* Ansiktsmålning körsbärsblom. Vid lekytan (Avgift). Kl 11 – 15. Vid 
minimarknaden.

Program Hanami 
SÖNDAGEN den 30 april kl 11 - 15

De flesta aktiviteter pågår kontinuerligt mellan 11 och 15 men här är 
några hålltider:
* 10 - 19 Vår butik Floras rike säljer japanska växter, japanskt te, mycket 
annat smått och gott
* 10 – 19 Kalligrafiutställningen ”Tecken efter regn och skugga”. Möt 
Pia Moberg och lär mer om konstformen japansk kalligrafi. Pia Moberg 
är teckenkonstnär, föreläsare och doktor i Japans kultur och samhälle. 
Workshop kl 15-16. Max 10 personer (föranmälan). Galleri Floras rike. 
OBS: Utställningen pågår till 7 maj. Workshop även 6 maj kl 15-16 
(föranmälan)
* Se Koifiskarna som nyss kommit ut i spegeldammen
* 11 - 15 Bonsaiutställning. Västsvenska Bonsaisällskapet ställer ut sina 
vackra bonsaiträd i Stolpboden. Magnus Svenningsson berättar allt du 
vill veta om detta japanska sätt att formge växter.
* 11.00 - 15.00 Teprovning. Thomas och Keiko Ekholm visar hur man 
dricker te i Japan. Thomas Ekholm är doktor i japansk historia och kultur 
vid Göteborgs universitet. Uteplatsen bakom skollokalen
*11 - 14 Hyr en kimono och lär dig hur man klär på den. Ett 60-tal 
kimonos finns, majoriteten i storlek 170. Rekommenderad längd 165-
175. Boka in tid hos lucie@tadaima.nu. Förbokning och i mån av plats 
Drop-in. https://tadaima.nu/ Du kan också sätta upp dig på väntelista 
om det blir återbud.
*11 - 15 La Fleuriste Japanska blomsterkreationer, Lilla Paviljongen
* 11 – 15. Koizen, japansk mat av hög klass. Endast förbeställd mat. 
Beställ på koizen.se
* Program i Winbergska Paviljongen
-11.30 Japanska sagor med Sagogruppen KOM, (för äldre barn och 
vuxna)
- 12.00 Kotomusik med Kerstin Fahl
-12.30 Haikuuppläsning med medlemmar ur Svenska Haikusällskapet i 
Winbergska Paviljongen
-13 Kotomusik med Kerstin Fahl
-13.30 Japanska sagor med Sagogruppen KOM (för äldre barn och 
vuxna)
-14.30 Kotomusik med Kerstin Fahl
* 12 och 14 ‘Ginko’ Haiku, inspirationspromenad. Samling vid vindskyd-
det i Klippträdgården
* 12.00 och 14.00 Sakuradans. Ami Skånberg leder den japanska 
körsbärsdansen. Du är välkommen att delta! Ami är doktor i japansk 
scenkonst på University of London. Vid statyn Vårens Huldra
* 12, 13 och 14 Introduktion av Japandalen. Botanisten Björn Aldén 
berättar om denna speciella del av Botaniska.
För barn • Prova på att vika origami (Gratis) Kl 11 – 15, Skollokalen 
Roten
* 12 - 15 Prova på Japansk kampsport. Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet Distrikt Väst föreningar bjuder in barn för att prova på kamp-
sport
* Ansiktsmålning körsbärsblom. Vid lekytan (Avgift). Kl 11 – 15. Vid 
minimarknaden.


