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De volgende editie van de Gentse Floraliën (22 april – 1 mei 2016)
krijgt een totaal andere invulling. In het verleden werd er
geopteerd voor tentoonstellingen in expohallen, die tijdelijk
veranderden in prachtige, kleurrijke tuinen. Volgend jaar trekken
de Floraliën resoluut de stad in. Bovendien wordt het
tentoonstellingstempo lichtjes opgedreven: vierjaarlijks in plaats
van vijfjaarlijks.
Vier sites van het kunstenkwartier in de stad zullen fungeren als
decor voor de “nieuwe” Floraliën: het Citadelpark, het SintPietersplein, de Leopoldskazerne en de Bijlokesite. Tussen deze 4
sites, die rijkelijk getooid zullen worden met bloemen en planten,
zal een parcours lopen met veel aandacht voor een groene belevenis in een stedelijke
omgeving. De totale lengte van het parcours bedraagt 5 km. Dat er onderweg veel
mogelijkheden zijn voor een hapje en een drankje staat buiten kijf.
Participatie is een belangrijk aspect van de nieuwe Floraliën. Iedereen wordt betrokken:
van het Museum voor Schone Kunsten over hogescholen en universiteit tot de kinderen
(via de Tuin van Kina).
Bloemen
en
planten
blijven
absoluut
een
belangrijk onderdeel van
de Gentse Floraliën, maar
er worden nieuwe, ook
hedendaagse
aspecten
aan
toegevoegd.
Bloemsierkunst is een
artistieke activiteit waarin
Vlamingen al jarenlang
wereldwijd een hoofdrol
spelen. Zowel topfloristen
van eigen bodem als
buitenlandse
grootmeesters zullen hun
werkstukken presenteren.
Tuinieren wordt weer opnieuw populairder, ook in de stad. Vandaar dat er op de
Floraliën inspiratietuinen kunnen bezocht worden. Ook voor balkontuinen,
vierkantemetertuinen, micro-tuinieren als urban farming zal er aandacht zijn. Omdat

innovatie ook in de sector van de sierteelt belangrijk is zullen er moderne
kunstinstallaties getoond worden waarin bloemen en planten een hoofdrol spelen.
De vier sites waarin de Floraliën doorgaan worden uitgebouwd rond specifieke thema’s:
-Sint-Pietersplein:geschiedenis, maar ook nieuwe ontwikkelingen.
-Leopoldskazerne: een pop-up bos in het midden van de stad.
-Citadelpark: betekenis van bloemen en planten voor mens en samenleving.
-Bijlokesite: Oost en West ontmoeten elkaar, met onder meer Japanse
bloemsierkunstenaars. Het mag dan ok niet verbazen dat Japan gastland is op deze
editie van de Floraliën. Meteen worden ook 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen
België en Japan herdacht.
Praktische Informatie:
-van vrijdag 22 april tot en met zondag 1 mei, telkens tussen 8 en 22 u.
-Tickets: 35 euro (32 euro in voorverkoop), groepstarief 29 euro, kortingen voor
doelgroepen. Tickets kunnen nu al besteld worden op www.floraliën.be of 070/345.999.
Een beetje geschiedenis
De allereerste editie van de Gentse Floraliën ging door in 1809, toen nog onder de
naam “Au jardin de Frascati”. De allereerste locatie was zeer bescheiden: een
oppervlakte van 48 vierkante meter in een herberg op de Coupure. Vanaf 1839 ging de
tentoonstelling vijfjaarlijks door. De naam “Floraliën” werd geïntroduceerd in 1873. Naar
aanleiding van de wereldtentoonstelling in Gent in 1913 verhuisde de grote
bloemententoonstelling van de Coupure naar het Citadelpark. In 1990 bleek het 3 ha
grote Floraliënpaleis aan het Citadelpark te klein en verhuisde de steeds groeiende
bloemen- en plantententoonstelling naar Flanders Expo. Volgend jaar keren de Floraliën
dus terug naar het hart van Gent, dat daarmee een zoveelste groot evenement mag
begroeten.
Info : www.floralien.be
Persinfo: Sandra Plasschaert – Cats Communication – sandra@catscommunication.be

