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Vi är stolta över att presentera en spännande och innehållsrik sommar på Läckö Slott.
I samarbete med Kosta Boda visas det allra bästa ur svensk glaskonst; Anna Ehrner,
Kjell Engman, Ulrica Hydman-Vallien, Åsa Jungnelius, Ludvig Löfgren, Bertil Vallien
och Göran Wärff – så heter de sju världskända formgivare som gästar Läckö Slott med
sina enastående föremål under sommaren. Vidare visas unika rokokofiguriner formgivna av 1700-talets mest framstående skulptörer, och Rörstrands museum ställer ut
Louise Adelborgs servis Swedish Grace.

Rossinis
“DEN TJUVAKTIGA
SKATAN”
10-31 juli

Intill borggården öppnar en ny basutställning; Magnus Gabriels Vinkällare. Barnen har
sina slottsäventyr, Diggiloo gästar slottsvallen den 11:e juli och Lilla Slottsträdgården
fortsätter att förtrolla med färg, doft och smak. Efter att ha odlats ekologiskt under 20 år
inleds nu dessutom ett samarbete med KRAV, Sveriges egen ekologiska certifiering.
Sista helgen i juli är alla välkomna att prova på glasblåsning under professionell ledning. “Afton i augusti” den 3:e och 4:e augusti är ett helt nytt event, ett samarbete
mellan restaurangen, operan och trädgården. Och efter 2009 års succéföreställning
ges ännu en Rossiniopera på borggården, ett av hans starkaste och mest gripande verk.
“Den tjuvaktiga skatan” regisseras av William Relton, känd bland annat från
Drottningholmsteatern. Simon Phipps dirigerar än en gång.
Slottet öppnar 1/5 - Säsongen invigs 5/6 - Sommarutställningarna pågår 6/6-22/8

VARMT VÄLKOMMEN TILL LÄCKÖ SLOTT
“Vi är väldigt stolta och glada för att få möjlighet
att ställa ut i det vackra och mytomspunna Läckö
Slott. De välbevarade lokalerna har gett inspiration till både konstnärliga dukningar och installationer från våra sju konstnärer.”
Eva-Marie Hagström, presschef Kosta Boda

LILLA
SLOTTSTRÄDGÅRDEN

“Vi ser med stort intresse fram emot detta konstprojekt och glädjer oss över sommarens rika
utbud på Läckö Slott.”
Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö Slott

KÄRA FIGURINER idyll i sköraste porslin
GLASETS MAGI 7 konstnärer,
7 personligheter
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