
Adembenemende bloemenweelde 

Fleuramour, een uitstap voor het hele gezin 

22 t.e.m. 25 september 2017 

 

Tijdens het laatste weekend van september vindt de 22ste editie van Fleuramour, Passion for 

flowers plaats in de Landcommanderij van Alden Biesen (Bilzen). Tijdens dit weekend tonen een 

honderdtal floristen hun creaties met meer dan 120.000 bloemen. In combinatie met het 

indrukwekkende landgoed, kom je terecht in een florale sprookjeswereld. Elk jaar laten meer dan 

15.000 bezoekers zich betoveren door deze bloemenpracht. Wie een van de voorbije edities 

bijwoonde, weet dat de bloemenpracht en haar omvang moeilijk kan omschreven worden. Het 

wauw-gevoel en de verwondering heersen alom bij het zien van de vele kleine en grootse projecten. 

Een evenement voor jong en oud, voor florist en liefhebber. 

 

De wereld van cultuur 

Dit jaar staat het evenement in het teken van cultuur. De aanwezige floristen zullen via hun creaties 

de levensvisie en levenswijze van een volk maar ook onder andere waarden en normen, gewoonten 

en gebruiken van bepaalde culturen floraal vormgeven. Denk maar aan Japanse ikebana of de 

Indiase trouwcultuur met zijn weelderige bloemendecoraties. 

Zo brengt Natalia Zhizhko (Europees Kampioen Floristiek 2011) de Russische sprookjescultuur tot 

leven op de Erekoer. Daar zal haar ‘Fairytale Carousel’, een levensgrote sprookjesdraaimolen, 

schitteren. De Russische floral designer koos voor sprookjes en volksverhalen omdat ze aan de 

grondslag van elke natie en cultuur liggen.  

In de kerk ontdek je de cultuur van duurzame stadstuinen. Natallia Sakalova zal er een idyllische 

woonwijk met gezellige stadstuinen tot leven brengen.  

Ontdek nog meer projecten en floristen op de website van Fleuramour! 

 

Op het programma 

Naast de prachtige projecten, kan je tijdens Fleuramour ook genieten van demonstraties, 

verrassende shows en animaties. Maar je kan ook zelf aan de slag. Volg een van de vele workshops 

gegeven door (inter-)nationale floristen. 

 

Fleuramour by night 

Op zaterdag sluiten de deuren om 22 uur. Zo krijgt de bezoeker de kans om het evenement bij 

duisternis te bezoeken. Een absolute aanrader De overgang van daglicht naar duisternis is bijzonder. 

De sfeer is anders, het kasteel wordt feeëriek verlicht en ook de creaties krijgen uiteraard de nodige 

aandacht. Het absolute hoogtepunt van Fleuramour! 

 

Niet te missen: Naar goede gewoonte is het op vrijdag hoedjesdag. Op vrijdag 22 september 

flaneren creatieve bezoekers met hun zelfgemaakte, plantaardige hoeden over het domein van Alden 



Biesen. Een leuk initiatief voor jong en oud. 

 

 

<<<praktisch kader>>> 

Praktisch 

Vrij 22 t.e.m. ma 25 september 2017 

10 tot 18 u 

Landcommanderij Alden Biesen 

Kasteelstraat 6 

3740 Bilzen 

 

Toegang 

€ 20 - online voorverkoop: € 18 

Kinderen -12 jaar: gratis 

Cateringfaciliteiten/ruime parking 

Shuttledienst vanaf station Bilzen naar Alden Biesen (heen en terug): € 1,5 

 

Meer info: 

Tel.: 014/28,60,80 

E-mail: happenings@rekad.be 

www.fleuramour.be 

 

 

http://www.fleuramour.be/

