Er groeit iets in Meise !
Spring Festival
Het hele paasweekend (11-13 april) kan u in de
Nationale Plantentuin de sfeer opsnuiven van de
prille lente. De collectie magnolia’s staat dan volop
in bloei, je kan genieten van een ritje met paard en
kar en er is de ikebanatentoonstelling met demo’s
en workshops. Wandelen, genieten of zelf de
handen uit de mouwen steken, er is voor elk wat
wils.

Ikebana
Het wordt stilaan een traditie dat Ikebana
International haar befaamde ikebanatentoonstelling
in de Nationale Plantentuin houdt. Er zullen weer
tal van prachtige Japanse bloemschikkingen te zien
zijn in diverse stijlen en met verschillende
technieken. Maar liefst drie verschillende
Ikebanascholen stellen tentoon en verzorgen
demonstraties: Ikenobo, de traditionele school,
Ohara, met enorm respect voor het natuurlijk
uitzicht van het plantenmateriaal en Sogetsu, de
meest eigentijdse school. Internationaal maar ook in België is er een toenemende
belangstelling voor deze creatieve, inspirerende en zeer mooie bloemschikkunst.

Raku
De materiaalkeuze is bij ikebana erg belangrijk. Plantendelen en bloemen worden op hun
vorm beoordeeld en gekozen. Hetzelfde geldt voor de schaal of vaas waarin de schikking
gemaakt wordt. Er zullen tal van keramische creaties kunnen bewonderd worden. Er is zelfs
de gelegenheid om je eigen vaas te bakken en te
decoreren tijdens een zogeheten workshop ‘Raku’
door Atelier Cirkel.

Magnolia’s
Nog meer dromen van het Verre Oosten kan tijdens
een wandeling door onze uitgebreide
magnoliacollectie in haar mooiste lentekleed. Elke
bezoeker krijgt een gratis folder met magnoliatips en
kan daarmee op eigen tempo de collectie bezoeken.

Paard en kar
Moe gewandeld in de 92 ha grote Plantentuin? Brabantse
trekpaarden nemen je mee voor een ontspannend ritje
door het domein. Je kan op- en afstappen op verschillende
locaties. Het ritje is helemaal gratis!
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Ikebanatentoonstelling 11-13 april doorlopend
Rakuworkshop 11 april om 10 uur door Atelier Cirkel, kostprijs € 35, inschrijven
verplicht
Ikebanaworkshops 11 april om 14 uur (Ohara), 15 uur (Sogetsu) en 16 uur
(Ikenobo) en op 13 april om 14 uur (miniatuurschikking) kostprijs € 7 per workshop,
inschrijven verplicht
Gratis ikebanademonstraties 12 april om 14u30 (Ikenobo), 15 uur (Ohara) en
15u30 (Sogetsu)
Magnoliaparcours met gratis folder van 21 maart tot 30 april (weersafhankelijk)
Paard en kar elke zondagmiddag van april tot en met oktober

De Nationale Plantentuin is alle dagen open van 9u30 tot 18u30 (kassa open tot
17u30).
Toegangsprijs Plantentuin € 5; 60+, personen met beperkingen en studenten € 4;
<12 jaar en begeleiders van personen met beperkingen gratis.
Het ticket geeft toegang tot de tentoonstelling, demo’s, paardenkar en alle collecties
van de Plantentuin waaronder het Plantenpaleis (deels in renovatie).
Autosnelweg A 12 afrit 3 ‘Meise’
Bus 'De Lijn' 250 en 251 vanaf het Brusselse Noordstation of vanaf metrostation
Koning Boudewijn (lijn 1A)
Publieksinfo 02 260 09 70, www.plantentuinmeise.be of info@br.fgov.be
Specifieke info over ikebana of inschrijvingen voor de betalende workshops via 050
50 01 51, andre@ahutsebaut.be of www.ikebana-international.be
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