Er groeit iets in Meise !
Internationale Bloemschikwedstrijd
Water from Source to Sea
Van 26 tot 28 september 2008 kan u in de Nationale Plantentuin weer prachtige
bloemstukken bewonderen. De Belgian Flower Arrangement Society houdt er haar
10e internationale bloemschikwedstrijd. Het thema van deze wedstrijd ‘Water van
Bron tot Zee’ zet de deelnemers aan om werken te maken met titels zoals ‘de
Branding’, ‘Draaikolk’ of ‘Kleuren van de Zee’.
De internationale jury met leden uit Frankrijk, Monaco en Italië staat dit jaar onder het
ere-voorzitterschap van H.K.H. Koningin Paola. Er worden prijzen toegekend voor
kleurenharmonie, elegantie, originaliteit en -hoe kan het ook anders in de Plantentuinselectie van plantaardig materiaal.
De Belgian Flower Arrangement Society vzw (BFAS) groepeert
2000 leden van over het ganse land. De bloemencomposities die
de leden maken zijn zowel klassiek, met een overvloed aan
bloemen, als hedendaags met een moderne en sobere
vormgeving. De Society streeft ernaar de kennis van de
plantkunde te bevorderen en de bescherming van de natuur in het
algemeen aan te moedigen, iets wat hen een buitenbeentje maakt
in de bloemschikwereld. Als mede-oprichter van de World
Association of Flower Arrangers hoeft het dan ook niet te
verwonderen dat er deelnemers van de wedstrijd uit de 4
windstreken komen.
De Nationale Plantentuin van België is een van de grootste botanische tuinen in Europa. In
dit prachtige domein van 92 ha is het heerlijk wandelen of aangenaam om te verpozen op
een bankje in de schaduw van het kasteel van Keizerin Charlotte. Je kan er kennis maken
met 18 000 plantensoorten; van bomen en struiken van de gematigde gebieden,
geneeskrachtige planten tot Japanse en Chinese esdoorns. De koukleumen onder de
planten zijn ondergebracht in het Plantenpaleis, een serrecomplex van 1ha waar je het hele
jaar rond van de warmere klimaten kan genieten. Of het nu palmbomen zijn,
bananenplanten, cactussen of vleesetende bekerplanten, er is voor elk wat wils.
Praktisch
• De bloemstukken zijn te bewonderen van 26 tot
28 september 2008, telkens van 9u30 tot 18 uur
in het Herbariumgebouw van de Nationale
Plantentuin, Domein van Bouchout, Nieuwelaan
38, 1860 Meise.
• Toegangsprijs 4 €; 60+, personen met
beperkingen en studenten 3 €; – 12 jaar en
begeleiders van personen met beperkingen
gratis.
• Het ticket geeft toegang tot de tentoonstelling en alle collecties van de Plantentuin
waaronder het Plantenpaleis (deels in renovatie).
• Autosnelweg A 12 Brussel-Boom (Antwerpen), afrit 3 ‘Meise’
• Bus 'De Lijn' 250 en 251 vanuit het Brusselse Noordstation
• Publieksinfo 02 260 09 70 – www.plantentuinmeise.be – info@br.fgov.be
• Specifieke info over de tentoonstelling: bfas@skynet.be - Tel. 09 222 77 07
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