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Nieuwe florale show in Kasteeltuinen Arcen: Bloemig!  
Kasteeltuinen Arcen zet de bloemsierkunst in de schijnwerpers  
 
ARCEN – Van donderdag 5 tot en met maandag 9 september staat de spotlight in 
Kasteeltuinen Arcen gericht op de bloem in al haar vormen, kleuren en geuren tijdens 
Bloemig!. Een nieuwe florale show met hoogwaardige bloemsierkunst in het kasteel en op 
diverse plekken in de tuinen. Diverse prijswinnende topbloemisten vertonen hun creaties en 
toveren Kasteel Arcen om tot hét toneel voor prachtige bloemsierkunst.  
 
Kasteeltuinen Arcen en met name het kasteel zijn in het verleden al veelvuldig het toneel geweest van 
bijzondere bloemenshows. In diverse florale evenementen kon je de afgelopen jaren de wereldtop van de 
bloembinders tot het nieuwe talent van de meesterbinders-opleidingen aan het werk zien. Dit jaar staat er 
een nieuwe imposante bloemenshow op de agenda; van donderdag 5 tot en met maandag 9 september 
organiseert Kasteeltuinen Arcen: Bloemig!.  Een bloemenshow die bezoekers vooral wil inspireren door de 
pracht en diversiteit aan bloemen én hen wil laten zien dat het maken van creatieve bloemstukken echt niet 
enkel voor specialisten is weggelegd. 
 
Topbloemisten aan het werk 
De deelnemende bloemisten hebben hun sporen in het vak ruimschoots verdiend, met onder meer 
prijswinnende exposities op internationale shows. Tijdens Bloemig! richten topbloemisten waaronder Joyce 
Brueren van Joll’s, Ilse Rambags van De Kogeldistel, Lily Beelen van Just Lily en Bloome Huuske Rosa samen 
met het eigen bloemistenteam van Kasteeltuinen Arcen de verschillende kamers van het eeuwenoude Kasteel 
in met de mooiste bloemstukken. Snijbloemen zoals Anthuriums, Lisianthus, exotische Bromelia’s en Vriesia’s, 
Orchideeën en Gloriosa worden in de mooiste boeketten, bloemstukken en kunstwerken verwerkt. Ook 
tijdens een wandeling door de tuinen worden bezoekers verrast door prachtige groteske bloemkunstwerken, 
verzorgd door het bloemistenteam van Kasteeltuinen Arcen, Groei & Bloei Noord-Limburg en Peter Daemen 
Floral Designs. Peter Daemen en het team van Kasteeltuinen ontwikkelen verder nog een grote nieuwe 
constructie van organische bolvormen op het voorplein van het kasteel. 
 
Bijzondere kralenkunst 
In de bloemenexpositie, die plaats vindt in het kasteel, wordt bijzondere aandacht besteed aan de 
kralenkunstwerken van de Duitse kunstenares Dorothea Theresa Plenhart, ook wel Dorothy Hart genoemd 
(1924-2015). Zij zag door slechte knieën haar toekomst in de dans in rook opgaan en pakte in plaats daarvan 
kralenkunst op. Zij creëerde uiteindelijk liefst 24 kunstwerken bestaande uit miljoenen kralen. Het was haar 
uitdrukkelijke wens dat haar werken beschikbaar zouden worden gesteld voor het publiek. Enkele stukken, 
waaronder een kamerscherm bestaande uit één miljoen kralen, zijn tijdens Bloemig! te bewonderen in 
Kasteel Arcen.  Ze vormden de inspiratie voor de bloemsierkunst verzorgd door Bloome Huuske Rosa.  
 
De bloem als ingrediënt  
Tijdens Bloemig! worden ook diverse mogelijkheden van bloemen in tal van producten getoond. De meeste 
mensen hebben geen idee waar je bloemen allemaal in kan verwerken: Denk aan cosmetica, thee, maar ook 
aan de mogelijkheden als sieraad. Op het doe-plein in de Casa Verde maken bezoekers kennis met deze 
producten en krijgen zij informatie hoe bloemen verwerkt kunnen worden. Bezoekers kunnen er ook 
demonstraties van topbloemisten bijwonen en  krijgen er leuke tips en tricks om zelf aan de slag te gaan. 
 

 
 
 



 
Over Kasteeltuinen Arcen 
In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen van Noord-Limburg ligt Kasteeltuinen 
Arcen. Kasteeltuinen Arcen is een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van Europa. Het park 
is 32 hectare groot en heeft meer dan 15 unieke tuinen en een historische buitenplaats met 17de-eeuws 
kasteel. 

Noot voor de redactie: 
Actie & meer informatie 
Wij stellen redactionele aandacht meer dan op prijs. Wellicht kunnen we ook met u samenwerken middels 
een leuke voordeelactie voor uw lezers / kijkers / luisteraars. Neem gerust contact op met Eefke Versteilen. 
Tevens kunt u bij haar extra informatie en beeldmateriaal opvragen. U kunt Eefke bereiken via 06-30 06 27 26 
of e.versteilen@kasteeltuinen.nl. 
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