Magisch bloemenspektakel in Alden Biesen
Zo'n 400 bloemstylisten uit de hele wereld vertonen hun kunsten op FLEURAMOUR en
toveren de landcommanderij van Alden Biesen vier dagen lang om in een ongezien
bloemenparadijs. Verwacht je aan een honderdtal betoverende bloemencreaties dankzij
het speciale thema van deze 25ste editie, 'MAGIC'.

Groot bloemendesign voor Oekraïense vrouwen
Dit jaar krijgt een Oekraïens team van 15 bloemendesigners de eer om het kasteelplein
te versieren en om de grote blikvanger op zich te nemen, naast een honderdtal kleine en
middelgrote bloemencreaties van 400 bloemendesigners uit 20 landen.
Het grootste ontwerp - een enorme kroonluchter - brengt hulde aan de kracht van alle
Oekraïense vrouwen in deze moeilijke tijd en zal bestaan uit 10.000 rozen in
donkerrood, framboosrood en roze, naast siergrassen en korenaren, een verwijzing naar de
enorme graanvlakten in Oekraïne, dat bekend staat als de graanschuur van Europa.
Tijdens de feestelijke opening op vrijdag 23 september om 11 uur zal het
bloemendesign ingehuldigd worden met muziek en dans, waarbij verwezen zal worden
naar het werk op de Oekraïense graanvelden. De bezoekers van FLEURAMOUR kunnen
ook zelf actief deelnemen aan het kunstwerk, door het te versieren met rode hartjes. Het
Oekraïense team staat onder leiding van Olena Driuchan.

Zilveren jubileum boordevol magie
Het thema 'MAGIC' garandeert je beelden van magische en fantasierijke bloemencreaties.
Voel jezelf een tovenaar aan de bloemrijke feesttafel van Harry Potter. Waan jezelf Alice in
Wonderland, starend door een sleutelgat. Laat je verrassen door een betoverde
goocheldoos. En droom weg bij de magie van duizenden fantastische bloemen.

Fleurige modeshow & pop-up markt
Naast de grote florale tournee doorheen het kasteeldomein en de mooie historische tuinen,
valt er op FLEURAMOUR nog veel meer te beleven! Je geniet er van hoogstaande
modeshows met fleurige bloemenjurken, live demonstraties bloemstylen en een gezellige

pop-upmarkt met leuke kraampjes. Tussendoor geniet je van een versnapering bij een
foodtruck. Raadpleeg het volledige programma van de extra activiteiten.

Hoedjesparade tijdens openingsdag
Naar jaarlijkse traditie opent FLEURAMOUR op vrijdag 23 september met de populaire
Hoedjesdag. Bezoekers die een zelfgemaakte bloemen- of plantenhoed dragen, krijgen
een gratis glaasje cava en kunnen leuke prijzen winnen. De hoed moet dit jaar verwijzen
naar het thema 'MAGIC'. Extra leuk voor mooie foto's!

FLEURAMOUR duurt in totaal vier dagen, van vrijdag 23 tot en met maandag 26 september,
telkens van 10 tot 18 uur.
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