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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR LANDBOUW- &
PLANTKUNDE
Gent, 26/11/2015
Robert Declerck
Van 22 april tot 1 mei 2016 krijgt Gent er met de
Floraliën een nieuw stadsfestival bij. Het
Kunstenkwartier (Bijlokesite, Leopoldskazerne, SintPietersplein en Citadelpark) wordt dan het decor
voor een bloemen- en plantenfestival. Het publiek
kan er niet alleen kijken, maar ook beleven en doen
tijdens interactieve workshops.
Op de voormelde locaties brengen nationale en
internationale floristen, siertelers, tuinarchitecten en
kunstenaars hun mooiste creaties. Naast een groot
aanbod aan workshops, green- en conceptrooms,
toont de Vlaamse sierteeltsector de laatste
ontwikkelingen op gebied van onderzoek &
innovatie.
Natuurlijk zullen bloemen en planten de harten van
de bezoekers veroveren. Ze spelen de hoofdrol op
een nieuw en verrassend parcours. Belangrijke
aspecten zijn deze:
-Florale creaties
De grootste bloemenkunstenaars uit de 4
windstreken nemen een belangrijke plaats in op alle
locaties
-Inspiratietuinen
Tuinieren is populair, zowel in de stad als op het
platteland, horizontaal of verticaal, alleen of samen.
-Kunstinstallaties
Ter gelegenheid van de 35ste editie plaatst de
Floraliën voor het eerst kunst op het programma.
Binnen- en buitenlandse kunstenaars brengen
florale installaties van topniveau.
4 thema’s
Telkens vanuit een aparte invalshoek gaan bloemen
en planten in dialoog met mooie en
prestigieuze
stadslocaties
in
het
Gentse
Kunstenkwartier.

BIJLOKESITE: East meets West
Met
gastland
Japan
belanden we in de wereld
van azalea’s, camelia’s en
bonsais.
De
grootste
bloemenkunstenaars
uit
Oost en West brengen hun
mooiste creaties tot leven.
Bezoek de wereld van
Ikebana
met
topfloriste
Akane Teshigahara,
een
van de grote namen tijdens
deze Floraliën.
LEOPOLDSKAZERNE:
Bomen in de stad
Groen in de stad is dé
trend. Verticaal tuinieren is hier een mooi voorbeeld van. Bloemen, planten en bomen
maken de stad tot een aangename en leefbare omgeving.
SINT-PIETERSPLEIN: Verleden en toekomst
Zinnenprikkelende voorstelling van laurier tot rozen, van rododendron tot de sprekende
plant. In de Sint-Pieterskerk hangt een reusachtige bloemenluchter en in de
pandgangen van de abdij ontmoeten bloemen en hoofdzonden elkaar. Ga op de sofa bij
de plantenpsychologe, ontdek stadslandbouw in de “Wereld van Kina” en vergeet zeker
de abdijtuin niet met de land art installatie van Bob Verschueren.
CITADELPARK: Een feest voor alle zintuigen
In de Floraliënhal speelt de Vlaamse sierteeltsector de hoofdrol. Siertelers, floristen,
creatieve ontwerpers en tuinarchitecten tonen hun vakmanschap. Wandel door de
showtuinen en inspiratietuinen die perfect aansluiten bij de laatste trends.
Praktische info
Floraliën Gent vindt plaats in het Kunstenkwartier van Gent. Op het parcours is er
ruimschoots gelegenheid voor een hapje en een drankje.
-Bijlokesite: ingang Godshuizenlaan
-Leopoldskazerne
-Sint-Pietersplein: ingang Sint-Amandplein
-Citadelpark: ingang Charles de Kerchovelaan
TICKETS
Dagticket (van 22 t/m 24/4/2015): € 35
Dagticket (van 25 t/m 1/5/2015): € 32
Reductie voor kinderen, jongeren, studenten, scholen en groepen.
Groepstickets (vanaf 20 pers.) & Scholen
groups@floralien.be - +32(0)9 241 50 90 - +32(0)472 89 01 29
Tickets kunnen nu al besteld worden via www.floralien.be of op 070 345 999
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