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Tussen 22 april en 1 mei staat Gent helemaal in het teken van de Floraliën. Gedurende
deze 10 dagen is iedereen welkom om te genieten van de florale creaties van
bloemenkunstenaars allerhande uit diverse landen en natuurlijk ook uit eigen land. Op
de 4 Floraliënsites, maar ook op de verbindingswegen ertussen bewonder je het werk
van siertelers, tuinarchitecten, topfloristen en kunstenaars. Elk van de 4 Floraliënsites
heeft een eigen thema. Daarnaast is er ook aandacht voor onderzoek en ontwikkeling.
Vier thema’s, vier sites
1.Bijlokesite: “East meets West”
Vanaf het ogenblik dat je de omgeving van het STAM betreedt ben je in de wereld van
de Japanse bloemensierkunst. Bonsais, azalea’s en camelia’s vatten je aandacht. De
gerenommeerd florale kunstenares Akane Teshigahara toont het beste van de Japanse
bloemensierkunst.
Ook bloemenkunstenaars van bij ons zijn aanwezig:
Hauwer en Will Beckers. “Au Jardin de Frascati” was
1809 de allereerste Floraliën doorgingen, toen met
STAMcafé op de Bijlokesite is nu reeds omgetoverd tot
met florale installaties van Stijn Simaeys. Meer info,
Diners” op www.cafefrascati.com.

Daniel en Nele Ost, Tom De
de naam van het café waar in
enkele tientallen planten. Het
“Café Frascati”, rijkelijk versierd
onder meer over de Botanical

2. Leopoldskazerne: “Bomen en de stad”
In tal van steden is er meer aandacht voor groen, vandaar dit thema. Je ontdekt hier
onder meer verticaal tuinieren, groene gevels, vierkantemeterr tuinieren, groene gevels,
… In een bijzondere binnentuin is er aandacht voor een bomenhoroscoop, een
laurierlabyrinth en een mythologisch belevingsbos.
3.Sint-Pietersplein: “Verleden en toekomst”
Tegen de achtergrond van de indrukwekkende kerk en abdij werkt de sierteeltsector
met laurieren, rododendrons en rozen. De Stad Gent toont hier de maquette van een
utopische groene stad.

De Sint-Pieterskerk is aangekleed met bloemen. Pronkstuk is een reusachtige
bloemenluchter. In de pandgangen van de abdij ontmoeten bloemen en hoofdzonden
elkaar in het werk van diverse Vlaamse bloemenkunstenaars.
4.Citadelpark: “Een feest voor alle zintuigen”
Dertig jaar geleden verlieten de Floraliën de Floraliënhal, maar nu keren ze terug. De
nadruk ligt op de schoonheid van de plant. Daarnaast is er aandacht voor de
kleurcompatibiliteit.
In het nabije Museum voor Schone Kunsten wordt gezocht naar het verband tussen
ecologie, kunst en natuur. Bloemenstillevens uit bekende kunstwerken worden weer tot
leven gebracht. Tevens is er ruimte voor hedendaagse bloemencreaties van diverse
kunstenaars.

Groene activiteiten allerhande
Op het parcours van de Floraliën zijn er diverse verwante activiteiten:
Infosessies rond eetbare bloemen en de smultuin, geleid bezoek aan de thematuin
autisme, spreekuur tuinpsychologie, proeverijen van kruidenthees, workshops met kids,
natuurbeleving voor kinderen, spreekuur van de groenspecialist, demonstraties van de
Bloemschikschool, florale demonstraties,
Op www.Routeyou.com is weldra de “Te gekke Floraliën Bomenroute beschikbaar, die
ook nadien online blijft. Ze leidt langs enkele van de mooiste bomen van Gent.
Praktische info
Floraliën Gent vindt plaats in het Kunstenkwartier van Gent. Op het parcours is er
ruimschoots gelegenheid voor een hapje en een drankje. Het is absoluut aanbevolen
om met het openbaar vervoer naar Gent te komen. Wie met de trein komt wordt al in
Gent Sint-Pieters ontvangen in Floraliënsfeer. Het totale parcours bedraagt 4 km, maar
wie dat wenst kan gratis met een shuttlebus van de ene naar de andere site.
CASHLESS betalen
De Floraliën zijn compleet cashless. Betalen voor drank, voedsel, workshop sen andere
doe je met het polsbandje, dat tevens je toegang op de 4 sites. Na afloop van je bezoek
wordt het resterende bedrag op je polsbandje teruggestort.
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. Tickets aan de kassa
kosten 3 euro extra.
Er zijn Combitickets met De Lijn en de NMBS beschikbaar.

Een bezoek kan gecombineerd worden met ontbijt, lunch, diner, … Ook rondleidingen
met een gids of als VIP zijn mogelijk?
Groepstickets (vanaf 20 pers.) & Scholen
groups@floralien.be - +32(0)9 241 50 90 - +32(0)472 89 01 29
Tickets kunnen besteld worden via www.floralien.be of op 070 345 999
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sandra@catscommunication.be
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