Er groeit iets in Meise!

Perstekst

Bonsaitentoonstelling
101 bomen in zakformaat
Van 6 tot 15 april 2012 pakt de Nationale Plantentuin uit met prachtige bonsais. Stuk
voor stuk creaties die raffinement, traditie en vakkundigheid weten te combineren!
Het vormen en verzorgen van bonsais is een eeuwenoude kunstvorm uit het Verre Oosten. Het
woord ‘bonsai’ komt uit het Japans en betekent letterlijk ‘geplant in een schaal’. Meestal gaat
het om een boom of een struik die via het snoeien en modelleren van takken, bladeren en zelfs
wortels in een zorgvuldig uitgekozen schaal wordt gekoesterd. Er komen heel wat technieken bij
kijken maar het resultaat is telkens een miniatuurboom of -bos met een grillig maar
natuurgetrouw uitzicht. Een beuk van 100 jaar oud met een hoogte van nauwelijks 1 meter
hoog is geen uitzondering.
Doorheen de eeuwen heeft deze kunstvorm zich
ontwikkeld tot meer dan twintig typische stijlen. Sommige
leggen de nadruk op eenvoudig of dood hout, andere
hanteren strikte esthetische regels om een boom of
minibos te creëren. Diepte, evenwicht, harmonie,
soberheid, ... zijn de sleutelwoorden van deze
composities.
35 jaar bonsais van eigen bodem
De tentoonstelling komt tot stand dankzij de Vlaamse
BonsaiVereniging, die haar 35e verjaardag viert. Meer dan
100 topcreaties van hun leden worden in de Plantentuin
tentoongesteld. Ook verzorgt de vereniging alle dagen
doorlopend demo’s met op 7 april en 8 april bonsaimeester
Marc Noelanders zelf aan het woord.

Zelf een bonsai vormen
Tijdens een workshop van een halve dag leer je van een ervaren bonsaimeester hoe je zelf een
bonsai kan modelleren en verzorgen. De workshop is praktijkgericht; je vertrekt onmiddellijk
van een jonge boom die je gericht leert snoeien en leiden en ’s avonds mee naar huis mag
nemen.
De workshops praktisch

5 mei en 6 mei 2012 telkens max 10 personen

van 13u30 tot 17 uur

€ 115 (€5 korting voor jaarkaart Gold & Gold 1+3)

Inschrijven en info via workshops@br.fgov.be of 02 260 09 68
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