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Krakows krubbor – en glittrande julutställning
Sagolik stilblandning. Julkrubborna från Krakow tillhör en unik hantverkstradition med anor från
medeltiden. Ingenstans i världen kan man finna liknande krubbor. De symboliserar en värld av höga
tornspiror, lökformade kupoler, guldglittrande tinnar, genombrutna fönster, trappor och smala
kolonner, purpur och turkos. Allt i en sagolik stilblandning, skaparglädje och fantastisk arkitektur. På
Hallwylska museet visas ett trettiotal krubbor som lånats in från Historiska museet i Krakow i en
julutställning för hela familjen.
10 november – 27 januari 2019
Pris 70 kr.

Läs mer om utställningen

Dramatiska Jul i
palatset
Hallwylska podden!
Wilhelmina von Hallwyl reste utomlands
minst 62 gånger i sitt liv, i en tid när ångbåtar
och nya järnvägar öppnade fönstret mot
världen. Förutsättningarna för att resa
förändrades radikalt och man grundade
charterbolag och byggde hotell. Det berättar
vi mer om i vårt nya avsnitt.

Juldrama. Julen står för dörren och huset
formligen sjuder av förberedelser. Det är fullt
upp, och Anna tappar helt tidsorienteringen
när hon springer med julkakan till
serveringsrummet, med den hårt pressade
amanuensen i hälarna. Ändå kan de inte låta
bli att berätta om julen, firandet och familjen.
Rek. ålder från 9 år.
24 nov - 6 januari.

Lyssna på podden

Boka biljett

Julkrubbans historia

Bygg din egen
julkrubba
Kreativa krubbor. Välkommen att bygga din
egen julkrubba i Krakows anda! Under
ledning av konstnären Stig Holm.
Rek ålder från 6 år. Begränsat antal platser
(15 biljetter max). Materialkostnad 20 kr.
18 nov kl 12.30 -14.30 och 15.00 - 17.00.

Tesalong. Vi följer julkrubbans rötter ner till
den europeiska kontinenten. Med nedslag i
kulturstäder som Neapel och Krakow, där
krubban fått sitt speciella uttryck, får vi möta
krubbor som lever, roar, gläder och väcker
vördnad.
Visningen efterföljs av te och scones i ett
julfint palatskök. Nyhet: Nu bjuder vi på
tidstypiska småkakor bakade efter husets
bevarade recept.
21 nov kl 17.30

Köp biljett
Köp biljett

Julbord i
vinterträdgården
Makarna Hallwyls favoriter. Under hösten
genomgår Hallwylska en förvandling från
innergård till inglasad vinterträdgård och
erbjuder julbord – ett julbord fyllt med
hemlagade delikatesser och makarna von
Hallwyls favoriter, tillsammans med ett
generöst dryckesutbud. Vegetariska och
veganska alternativ finns också att välja på.
Julbord erbjuds från och med den 21
november.
Till restaurangen
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