
 

 

 

JUL I MALMÖ 2022 

Julmarknader 
 
Jul i Malmö City 
Malmö City kommer att stå i julskrud från slutet av november till in i januari och ett flertal 
aktiviteter kommer att finnas. Bland annat smyckas staden med vackra julljus.  

Rekommenderade öppettider för butiker i Malmö City  
mån-fre kl: 10-19, lör kl: 10-17 sön kl: 11-17 
 
Julmarknad på Gustav Adolfs torg, Malmö 
Varje torsdag till söndag från 24 november till 18 december kommer det att finnas en 
traditionell julmarknad på Malmös mest centrala torg, Gustav Adolfs torg. Julmarknaden 
kommer i huvudsak att ha ett lokalt och regionalt fokus och erbjuda hantverk, fina 
julklappar och mat. Vissa av de tjugofem utställarna kommer att finnas på plats varje 
långhelg, medan andra bara står under en av dem och byts sedan ut mot en annan 
spännande utställare, för att kunna visa upp ett brett utbud för olika besökare. Marknaden 
kommer också att ha juliga foto-platser med ljusinstallationer. 
malmo.se/Uppleva-och-gora/Evenemang/Vinter-i-City/Julmarknad-pa-Gustav-Adolfs-
torg.html 

Öppettider för julmarknaden kl: 11-18 

Tors – sön 24/11 – 27/11 
Tors – sön 1/12 – 4/12 
Tors – sön 8/12 – 11/12 
Tors – sön 15/12 – 18/12 
 
Jul på Botildenborg 
Gården öppnar upp för en grön julmarknad med fokus på lokala matentreprenörer. Ta 
chansen och köp dina personliga, hållbara klappar av lokala matkreatörer och hantverkare! 

Träffa tomten och lämna din önskelista, pyssla, fika, ät lunch och smaka på massor av mat! 
En heldag för hela familjen helt enkelt! 
27 november kl: Kl 11 – 15 Tomten är på plats kl: 11-12 
www.botildenborg.se/jul 



 

 

Jul på Malmöhus slott 
Malmö Museer bjuder in till julmarknad med hantverk av olika slag, musik och dans, 
många roliga barnaktiviteter och en härlig julstämning i historisk miljö.   
28 november kl: 10-17 
malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Program-och-
visningar/Jul-pa-slottet.html 
 
Jul på Katrinetorp 
Traditionellt hantverk, blommor, närproducerad mat, antikviteter och mycket annat. 
Servering, musik och aktiviteter ute och inne, för stora och små.  
2-4 december: fre kl: 11-19, lör-sön kl: 10-17, Entré 80 kr  
malmo.se/Uppleva-och-gora/Natur-och-parker/Katrinetorp-landeri/Evenemang.html 
 
Julmarknad på Far i Hatten, Folkets Park 
Välkomna till Far i Hattens julpyntade uteservering som fylls av marknadsstånd där man 
finner allt från hantverk, ekologiska delikatesser och mat från lokala producenter, till 
vinylskivor, retrodesign och ekologiska kläder. Perfekt tillfälle för julklappsinköpen! 
www.farihatten.se/calendar/halloween-p-hatten-med-paisley-nskcr-kc652 
 
Bondens Julmarknad 
En julmarknad med fokus på närodlat och ekologiskt. På Drottningtorget.   
10 december kl: 9-14 
bondensegen.com/malmo-drottningtorget-aktiviteter/ 
 
Julmarknad På Malmö Saluhall   
Saluhallens mysiga gård förvandlas till en julmarknad. Några av handlarna dukar upp fina 
julerbjudanden. Juliga delikatesser, klappar och pynt. Clemens serverar smakprov av årets 
hemkokta äppelglögg och Malmö latinskola bjuder på adventsmusik. Det blir besök av 
lokala hantverkare inom keramik, blommor och kransar, inredning etc. 
10 december kl: 11-17 
www.facebook.com/events/malmö-saluhall/julmarknad-på-malmö-
saluhall/2340149846013129/ 
 
Julmarknad på MittMöllan 
Marknaden har ett brett utbud av lokala hantverkare och designers.  
Adress: Claesg 8,  
10-11 december kl:12-17 
www.mittmollan.se/marknad/ 
 
Vintermarknad på Matverkstan 
Vintermarknad med försäljning av hantverk & mat. 
Adress: Södra Bulltoftavägen 51  
27:e november kl: 10-15 
www.facebook.com/matverkstaden 



 

 

Utställning Från julkort till Pepparkakshus  
Under Jul på Slottet första advent öppnar årets mest väldoftande utställning! Frossa i allt 
som hör julen till, julpynt, jultraditioner, julkort, tomtar, grisar, bockar, änglar, dukar och 
pepparkakshus 
27 november-18 december tis-sön kl: 11-17  
malmo.se/Uppleva-och-gora/Konst-och-museer/Malmo-Museer/Program-och-
visningar/Tavling-Pepparkakshus-pa-slottet.html 

 
Lucia 
 
Malmös Lucia och luciafölje består av elever från Malmö Latinskola.  
Lucia 2022 kröns den 26:e december på Invigningen av Vinter i City på Gustav Adolfs torg 
kl. 16.00.  
26:e november kl. 16.00, Gustav Adolfs torg 
27:e november kl. 16.30, Limhamns torg 
2:e december kl. 17.30, Katrinetorps landeri 
4:e december kl. 15.00, Katrinetorps landeri 
4:e december kl. 16.30, Folkets Park 
13:e december kl. 8.45, Stadshuset 
13:e december kl. 18.00, Stortorget  
malmo.se/Uppleva-och-gora/Evenemang/Fira-hogtider-i-Malmo/Lucia.html 

 

Nyår 

Varje år firar vi det nya året med storslagna fyrverkerier för både vuxna och barn. 2022 blir 
det traditionsenligt fyrverkeri vid tolvslaget från Nyhamnen. Anna Lindhs plats, 
Posthusplatsen och Hjälmarekajen är de tre platser där det går att se fyrverkeriet extra bra. 
31 december kl: 00.00 
malmo.se/Uppleva-och-gora/Evenemang/Fira-hogtider-i-Malmo/Nyar.html 
 
Barnens nyår 
Barnens nyår riktar sig till familjen men framför allt till de lite yngre som inte kan vara 
vakna till midnatt. Firandet består av ett barnanpassat fyrverkeri som skjuts upp kl. 17.00. 
Så kom gärna en stund innan och för att höra tal och vara med på nedräkningen. 
Barnens Nyår äger rum på Stortorget 3 
31 december kl: 17 
malmo.se/Uppleva-och-gora/Evenemang/Fira-hogtider-i-Malmo/Nyar.html 
 
Vinterspelen 
Vinterspelen är en spelfestival där barn och ungdomar har möjlighet att testa allt från 
klassiska brädspel och legobygge till VR och olika typer av dataspel. Inga förkunskaper 
krävs och hela familjen är välkommen. Det är dessutom gratis.  



 

 

Stortorget 29 december - 8 januari 
malmo.se/Uppleva-och-gora/Evenemang/Vinterspelen.html 

Opera  
 
Snösystern på Malmö Opera / Verkstan 
Opera i en akt Julian tycker att julen är det bästa som finns och snart är den här! Dessutom 
fyller han år på julafton. Men i år är ingenting som det brukar vara.  
Spelas 3 december - 28 januari 

 

Julmusik i Malmö 

Här följer ett urval av konserter och shower som äger rum i Malmö under jul och nyår 

• Sissels Jul med norska artisten Sissel Kyrkjebø  på Malmö Live 22 november 

• A Christmas Cantata, Första advent och Johanneskören tillsammans med Monday 
  Night Big band framför Nils Lindbergs A Christmas Cantata.  
  St Johannes kyrkan 27 november 

• Julkonserten Änglaljus på Palladium 7 december 

• Rock’n’Roll X-Mas – The Refreshments, Kikki Danielsson & Sulo på Slagthuset  
 7 december 

• Julstämning för familjen konsert med Malmö Symfoniorkester på Malmö Live  
              8-9 samt 11 december 

• A Grand X-Mas, konsert med Carola och Måns på Malmö Arena 9 december 

Julkonsert med Gospel Glow i Kirsebergs kyrka 10 december  

Julkonsert med Malmö Regnbågskör i Sankta Maria kyrka 10 december 

• Celtic Christmas - en julkonsert med West of Eden på Palladium 11 december 

• Julkonsert Petri Sångare, St Petri kyrkan 11 december 

• Min Sanna jul med Sanna Nielsen på Malmö Opera 12 december 

• Jul med Franska Trion på Victoriateatern 12-14 december 

• Iiris Viljanen - En finsk jul på Palladium 18 december 

• Nyår med Nötknäpparen på Malmö Opera 

• Nyårsgala med Malmö Symfoniorkester på Malmö Live 31 december 

 

För fler julevenemang och mer information, se respektive hemsida 
eller www.malmo.se/evenemang, www.visitmalmo.se 


