Lämna ditt bidrag till
Sollidens slotts idéträdgårdar!
Temat för år 2019 är Balkongliv.
För femte året i rad anordnas idéträdgårdar i Sollidens slottspark, på Gustaf
V krocketplan.
Nyhet för 2019! 8 tävlande bidrag på mindre yta, som tävlar om
Sollidens pris och besökarnas pris. Tanken är att ge slottsparken en ny
dimension och ett samtida inslag, samt ge besökarna inspiration och nya
idéer.
Temat för 2019 är ”Balkongliv” och får gärna tolkas i en vid bemärkelse.
Av de inskickade bidragen väljs åtta deltagare ut, som får chansen att bygga
upp sin idéträdgård. Skicka in en skiss samt beskrivning om ert bidrag till
sollidensslott@sollidensslott.se. Sista ansökningsdag är 1 mars, den 8 mars
utses bidragen.
www.sollidensslott.se

Allmän info:
• Ytan är ca 3,5 x 3 m. El och vatten finns.
• Solliden bygger upp en trävägg (3,5m bred och 2,30 m hög). på alla
plaster, på den bakre långsidan. (Husväggen). Väggen är omålad, där
får deltagaren själv bestämma hur den ska se ut. Balkongräcke, staket
eller liknande åligger deltagarna.
• Ljusförhållandena på de olika delarna är skiftande. De åtta bidragen
som utses får lämna önskemål om plats, om flera väljer samma plats
lottas platsen ut.
• Idéträdgården visas upp 29 juni -31 augusti på ca.50 000 personer.
• Solliden tillhandahåller vid behov av jord och torv.
• Själv ordna extern finansiering för att anlägga idéträdgården.
Sponsorer visas upp i text på trädgårdarnas informationsskyltar på
platsen.
• Varje bidrag erhåller 10.000kr.
• Solliden står för vattning och puts/rensning under
utställningsperioden. För detta finns behov av trampsteg så alla ytor
blir tillgängliga för skötsel.
• Viktigt att allt i trädgården klarar av att stå utomhus, vi har ingen
möjlighet att flytta in grejer över natten.
• Solliden bistår med hjälp under uppbyggnads och rivningsveckan,
med befintlig utrustning på Solliden.
Detta åligger deltagaren:
• Idéträdgården ska vara praktiskt genomförbar och i övrigt anpassad
efter de förhållanden som råder i juli och augusti på Solliden.

• Trädgården ska stå helt färdig till invigningen, inga tillägg får göras
efter invigningen.
• Idéträdgården får inte innehålla material som kan ge irreparabla
skador på gräsmattan.
• Totalansvar för uppbyggnad, nedmontering och städning senast
angivet datum.
• Idéträdgården ska hålla i perioden 29/6 till 31/8.
• Idéträdgården ska stå klar senast den 1/7 kl. 11.00
• Idéträdgårdarna får börja byggas från och med 25 juni kl. 07.00.
Under uppbyggnadsveckan gäller tiderna 07.00 – 18.00 tiderna kan
diskuteras.
• Deltagaren bör finnas på plats under invigning och prisutdelning.
• Invigning 29 juni. Datum för prisutdelning ej fastställt än.
• Idéträdgården får börja rivas 2 september och ska senast vara
nedplockad 6 september. Tider/dagar kan diskuteras.
För frågor kontakta:
sollidensslott@sollidensslott.se

