
Skåne Live! Skånska Akademien och Vänföreningen 
bjuder in till en eftermiddag och kväll:

Måndag 2 maj på Grand Hotel i Lund
”Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne och hälften 
av vår svenska livsmedelsindustri är skånsk”. Detta står att läsa på Region Skå-
nes hemsida om Livsmedel och Jordbruk i Skåne, något som vi vill uppmärk-
samma genom att vid denna vårfest ha som tema Skånska slott och herresäten 
och dess betydelse för det skånska jordbruket och för skånsk kultur. 

Vi startar kl. 17.00 med föredrag i Piratensalen:

Hans Ramel, fideikommissarie på Övedskloster och ordförande i LRF 
Skåne, ger oss sin bild av det skånska jordbruket, dess roll och om vilka 
utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Samt om hur det 
är att förvalta och utveckla ett så anrikt och en så betydelsefull egen-
dom som Övedskloster. 

Peder Lamm, antikexpert, chefredaktör för tidningen Connoisseur, 
designer och ledamot av Skånska Akademien, talar om slotten i Skåne och 
deras betydelse för kulturens utveckling och den skånska landskapsbilden.

Ingrid Sarlöv Herlin, landskapsarkitekt och professor på Sveriges lantbruksuniver-
sitet i Alnarp, talar om det internationella masterprogram hon varit med att starta 
upp: Mat och Landskap - Food and Landscape.

Kl. 18.45 serveras bubbel i Piratenfoajen.

Kl. 19.30 intar vi Grands matsal där det serveras
Tapastallrik; vegetariskt alternativ finns. • Kaffe med chokladpralin.

Underhållning på högsta nivå med Acordeonisten Lars Holm som fram-
träder tillsammans med saxofonisten Inge Petersson-Lindbäck.

Pris 450 kr per person. I priset ingår bubbel, tapastallrik, kaffe med 
chokladpralin, föredrag och underhållning. Bar för inköp av vin, öl 
eller annat finns att tillgå i matsalen. 

Anmälan: Anmälan och betalning via mobil-appenWEIQ, som laddas 
ner här: https://weiq.tech/ladda-ner-weiq/. Sök i appen efter ”Grand 
Hotel i Lund”, klicka på fliken ”Grand Hotel i Lund–evenemang och Gam-
brinus”. Där hittar du Skånska Akademiens Vårfest. Välj antal personer och 
eventuell specialkost. Klicka på ”lägg till biljett” och därefter ”slutför din beställning”. Betala via 
swish eller kort. Om anmälan i appen inte skulle fungera, kontakta Akademiens Director Martin 
Martinsson: martin.martinsson2@gmail.com.

Varmt välkommen till 

Skånska Akademiens 
Vårfest!


