
 

Floraliën in het Paleis op de Meir 

Van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober 2022 wordt het statige Paleis op de Meir in 

Antwerpen voor de eerste het kader voor een boutique-editie van de bekende Floraliën. De 

vorstelijke stadsresidentie, een erfgoedparel uit de 18de-eeuw, gaat in dialoog met creaties 

van topfloristen uit binnen- en buitenland. Vijf dagen lang zullen hedendaagse 

bloemencreaties de mooiste salons van het Paleis op de Meir sieren. De floristen laten zich 

inspireren door de botanische motieven in het historische interieur. Ook de huurders van 

het Paleis op de Meir gaan floraal. The Chocolate Line van Dominique Persoone en 

interieurwinkel Flamant zetten het evenement mee in de bloemen.  Persoone prijkt tevens 

op de affiche van de expo. 

Highlights 

Bezoekers kunnen er ondermeer florale creaties bewonderen van Dirk de Goede.  Hij 

ontwerpt bloementranen voor de rococofaçace op de Meir, een verwijzing naar de royale 

kroonluchters binnenin.   Mensen met een beperking wordenop een volwaardige manier 

ingeschakeld bij Olivia Bloom die met geduld en toewijding de traphal onder handen nam. 

Leerling-floristen van GO!CVO-Antwerpen helpen enerzijds de bloemenkunstenaars bij de 

expo en maken ook een creatie op de binnenkoer. Papierkunstbloemen zijn er van het 

Oekraïense Mio Gallery, gevestigd in Antwerpen en waar Guerlain, Gucci en Veuve Cliquot  

klant zijn.  

Mark Colle genoot wereldfaam door zijn samenwerking met Raf Simons voor Dior. De 

zaakvoerder van bloemenwinkel Baltimore creëerde een werk in Napoleons kaartenkabinet. 

De Roemeense bloemsierkunst staat nog in haar kinderschoenen, maar Nicolae Agop draait 

al bijna 40 jaar mee op topniveau en won al heel wat internationale prijzen. 

Ontdek hier alle deelnemende florale kunstenaars 

https://www.herita.be/nl/monumenten/paleis-op-de-meir/floristen?utm_source=Pers&utm_campaign=1d7bba7833-EMAIL_CAMPAIGN_2022_06_06_09_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fda9d99b94-1d7bba7833-


Herita 

Floraliën in het Paleis op de Meir is een initiatief van erfgoedstichting Herita in 

samenwerking met Floraliën Gent en Stad Antwerpen. Herita is beheerder van het Paleis op 

de Meir en van andere waardevolle, historische plekken in Vlaanderen. De organisatie nodigt 

iedereen uit om onroerend erfgoed te beleven en te helpen bij de conservatie ervan. Leden 

van Herita kunnen gratis naar de expo. Floraliën draagt als organisator van de bekende, 

vierjaarlijkse Floraliën Gent tonnen kennis en expertise bij tot het initiatief. Stad Antwerpen 

zorgt voor logistieke ondersteuning en investeert in een blijvende florale installatie op de 

binnenkoer van het paleis, toegankelijk voor het publiek.  

Praktische informatie 

De boutique-edite van de Floraliën gaan door in het Paleis op de Meir, Meir 50, 2000 

Antwerpen en dit van woensdag 5 tot en met zondag 9 oktober. Er zijn tijdsloten van 9 tot 

19 uur.  

Info & tickets? VVK: € 15 / € 5. Aan de kassa: € 20 / € 7. Reserveren kan 

via www.paleisopdemeir.be. 

http://www.paleisopdemeir.be/

