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Jul i palatset – Julen, firandet och familjen
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

Köp din juldramabiljett

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.

Salong Hallwyl –
Julkonsert
Älskade julsånger. Salong Hallwyl med
Magnus Hybbinette, Ulrika Nilsson, Kaj
Hagstrand och Jan-Erik Sandvik bjuder på
julkonsert och framför våra älskade
julsånger.
Biljetter och närmare information om
kvällens arrangemang:
opera@hybbinette.com
11 december kl 17.30.

10 november – 27 januari 2019
Pris 70 kr.
Till kalendariet
Mer om utställningen

Favorit i repris!
Julpodd
Julspecial. Drömmen om en stämningsfull
jul förknippas ofta med överdådigt
dekorerade sekelskifteshem. Hur firades
julen i Hallwylska palatset? Om skrock och
traditioner, mat och dekorationer. Hör om
detta och mycket mer i vårt extra långa
julspecial Jul på Hamngatan.
(Klicka på länken och skrolla ned på
webbsidan så hittar du avsnittet!)
Lyssna på julpodden

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.

Till restaurangen
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