FLORALIËN 2016, NIEUW DYNAMISCH
BLOEMEN- EN PLANTENFESTIVAL

S

De KMLP heeft eind 2013 haar plannen bekendgemaakt voor de nieuwe Floraliën in 2016: onder
de algemene strategie ‘traditie bewaren, vernieuwing verzekeren’ worden de Floraliën een
dynamisch stadsevenement in het kunstenkwartier van Gent, met een open parcours tussen 4
sites. Naast een grote aandacht voor bloemen en planten in een totaal vernieuwde voorstelling,
biedt het festival ook ruimte voor tuinen, interactieve workshops en participatieve
en dit
tieve projecten,
p
binnen duurzame samenwerkingen en partnerships.

VB

KMLP
)lorDlin&(2 -Dn 2prins en Ket teDm
van medewerkers hebben nu ook de
ontwikkeling van het concept voor de
)loralin 2016 aIgerond het bloemen
en plantenfestival steunt op 4 grote
piMlers en wordt vertaald in 4 speciʖeke themaɋs ,n de volgende fase wordt
de invulling door exposanten uit de
productiesector verder uitgewerkt
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Nieuw concept: een dynamisch
stadsevenement
0et een toonaangevend bloemen- en
plantenfestival in de binnenstad willen de )loralin in 2016 de wisselwerking met de stad Gent versterken en
oen
het grote publiek nieuwe trends doen
ontdekken en creatieve ideen geven
ze locaties
aties
De uitdagende en prestigieuze
kkelen
n te
tegein het kunstenkwartier prikkelen
pt tot vernieulijkertijd ook het concept
orden een festival
wing de )loralin worden
elevenisfo
elevenisfocus
met interactieve belevenisfocus
Het geheel zal enerzijds betekenise uitstraling va
vol zijn voor de
van de
d bebesierteeltsector als ««n van de
mische polen
po
v
langrijkste economische
van
anderzij gereOost-Vlaanderen en anderzijds
nte
lateerd worden aan de internationale
reputatie van onderzoek en innovatie
binnen de sierteelt en de culturele
dynamiek en uitstraling van de stad
Gent
Het concept van het nieuwe bloemenen plantenfestival steunt op 4 grote
pijlers
• I. Bloemen & Planten
5ecent onderzoek naar de betekenis
van bloemen & planten bij de jongere generatie .0/3 2014 heeft
aangetoond dat bloemen en planten
26

iedere
iedereen
der
naar het hart grijpen ook
jongeren ,n 2016 vormen bloemen
jong
en planten opnieuw het leeuwene
deel van de )loralin De teler en
zijn product krijgen de belangrijkste
plaats maar worden dus op vernieuwde wijze voorgesteld om zo te
beantwoorden aan de verwachtingen
van een breed publiek
• II. Florale kunst
De bloemsierkunst is wereldwijd
bekend en zal een belangrijke plaats
innemen op alle vier de locaties
Daarmee toont de .0/3 opnieuw
haar ambities om een duurzaam
platform te zijn voor promotie
erkenning en dynamiek van de landen tuinbouwsector en van de handel
diensten en professionele actoren
die er nauw bij betrokken zijn
• III. Inspiratietuinen
De interesse voor de tuin is op haar
hoogtepunt ,nspiratietuinen die per-

fect aansluiten bij de laatste trends
en showtuinen zullen het publiek de
inspiratie bieden die ze zoekt
• IV. Kunst- en natuurprojecten &
tentoonstellingen
7enslotte willen de )loralin in 2016
enerzijds ook innovatie toekomstige
uitdagingen en technische ontwikkelingen binnen de sierteeltsector een
plaats bieden $nderzijds komt ook
de boeiende interactie met de verschillende domeinen van de kunsten
aan bod
4 prestigieuze sites – 4 thema’s
Het concept geeft focus aan de )loralien en wordt vertaald op de 4 locaties
in het kunstenkwartier telkens onder
een speciʖek thema
CITADELPARK
The Power of Flowers & Plants
Om opnieuw aan te knopen bij de rijke
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LEOPOLDSKAZERNE
NE
Your Temporary Paradise
adise
Van majestueuze bomen
n struiken
s
grassen in een baksteenrode omgeving naar nieuwe tuinen die groenten
en fruit produceren in harmonie met
sierteeltgewassen en stadstuinen Dit
in nauwe samenwerking met de Stad
Gent en de 3rovincie Oost-Vlaanderen
De kazerne is mogelijks een minder
bekende of evidente locatie maar door
haar speciʖeke locatie en de groene
impact op een baksteenrode omgeving
leent ze zich uitstekend voor een popup paradijs midden in de stad  ɍ<our
7emporary 3aradiseɎ
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Beroepssector
Online registratie deelname
%egin 2015 maken de )loralin de
switch naar een nieuwe website die
de vernieuwing in al haar aspecten zal
ondersteunen en waar alle up-todate informatie
op een duidelijke en
eo
dynamische manier
manie zal worden overgebracht ,n
afwachting van dit nieuwe
n afwachtin
digitale
e platform
atform kan men
me
m zich online
registreren
aan de
istreren
streren voor deelname
deelnam
deelna
)/O5$/,N Gent 2016 via een tijdelijke website wwwʗoralienbe
wwwʗ
ww
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De Floralin leggen een groene loper
en gaan interactief
Stedelijk groen brengt een sociale dynamiek met zich mee en daar willen
ook de )loralin op inspelen 5ecent
onderzoek (.0/3 2014) toont aan dat
de interesse bij de jongere generatie
ie
e
eerde
rde
het grootst is voor groen gerelateerde
vrijetijdsactiviteiten waar het colleccolle
tieve aspect enof de sensibilisatie
bilisatie
satie van
kinderen centraal staan Dit resultaat
sultaat
onderbouwt de keuze van
va de )/O5$)/O5$
O5$/,N voor een open
n ontdekkingsparontdek
ntde
spar
parcours in de stad in 2016
6 met
me ruimte
r
te
voor groene accenten
ccenten op diverse
locaties in de binnenstad
0et belevenisruimtes
workshops
levenisruimtes
sruimtes en wo
worksh
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SINT-PIETERSPLEIN
History & Future
Gent en omgeving maken al eeuwen geschiedenis in de bloemen- en
plantenteelt met beroemde producten
als de ‘Gentse azalea’ en de knolbegonia die de reputatie van de Vlaamse
sierteelt groot hebben gemaakt Op
de site van het Sint-3ietersplein het
kloppende hart van de studentenstad
waar het religieus erfgoed de academische wereld en het evenementile
convergeren voorzien de )loralin
tentoonstellingsruimte waar de rijke
geschiedenis en de internationale
ek
reputatie van academisch onderzoek
en innovatie binnen de sierteelt een
centrale rol krijgen
gen de
e achach
ac Hedendaagse ʗoristiek tegen
Sint-3ieters
3ieters-tergrond van de O/V-Sint-3ietersersabdij
dij en een
kerk en de Sint-3ietersabdij
kunstproject in de
e abdijtuin bieden
oeiende wisselwerwisselwer
bovendien een boeiende
king tussen traditie
raditie
ditie en vernieuwing
vernie

voor alle leeftijden projecten met
jongeren de creatie van tuinen met
participatieve acties en groene pop-up
accenten van tijdloze inspiratie hanteren de volgende )loralin een diepgaandere belevingsfocus en sluiten zo
aan bij de stedelijke groene dynamiek
in Gent

BIJLOKESITE
East Meets West
Naar aanleiding van 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen %elgi en
-apan wordt op de site van de %ijloke
de onderlinge interactie tussen Oost
en West weerspiegeld in bloemsierkunst en een ontmoeting tussen
-apanse en %elgische ʗoristen
Hiernaast wordt dezelfde interactie
ook opgeroepen in moderne tuinen dit
zijn naast 0ystery Gardens en showtuinen en ook <oung 3otential Gardens
in samenwerking met studenten van
de Hogeschool Gent die mogelijk een
permanent karakter krijgen

Wedstrijden
W
e trijden
eds
rijden
Het systee
systeem
s
van wedstrijden blijft behouden maar wordt vertaald naar een
houde
houden
moderne benadering 0eer informatie
mode
zzal in 2015 te vinden zijn op de nieuwe
za
website
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traditie van de )loralin en de geschiedenis van Gent in het algemeen
wordt de originele )loralinhal na 0
jaar opnieuw groen ingekleed 1iet
alleen de internationale symbolische
betekenis van bloemen en planten
wordt belicht ook zullen de bezoekers
oa in green- en conceptrooms bloemen en planten kunnen (her)ontdekken met alle zintuigen een terugkeer
naar de essentie
Hiernaast ook inspirerende sponsoren showtuinen met grote aandacht
voor het gebruik van lokale planten
Het 0useum voor Schone .unsten
vormt het decor voor een wonderlijke (tijdelijke) ʗoristieke installatie
van =witserse kunstenaars alsook
voor een project dat ʗoristen de kans
biedt om schilderijen met boeketten
en stillevens uit de archieven van het
museum te herinterpreteren

De eerstvolgende editie van de Floraliën
vindt plaats van 22 april tot en met 1 mei
2016, in het centrum van de stad Gent.
Meer inIormatie ZZZ.ɑoralien.Ee

NEEM
EEM DEEL AAN
A
DE GROEPSSTAND VAN AVBS
INFOVERG
INFOVERGADERING
OP
DONDERDAG 25 SEPTEMBER
DONDE

$V%S
V%S bundelt opnieuw de krachten
om
m met
m een sterke groepsstand aanwezig te zijn op de Gentse )loralin
De volgende editie is er duidelijk ««n
om niet te missen
Neem als $V%S-lid deel aan onze
groepsstand en maak deze onvergetelijke editie mee van op de eerste
rij $ls bevoorrechte partner van de
Gentse )loralin zal $V%S haar stand
neerpoten op de plek die iedereen
met een hart voor de sierteelt heel
goed kent de )loralinhal in het
&itadelpark

8iteraard brengt de nieuwe aanpak
van de Gentse )loralin ook heel wat
vragen met zich mee
$ls ge±nteresseerde groepsdeelnemer willen we je dan ook uitnodigen
voor een ontmoeting op
donderdag 25 september om 20.00 u
in op het AVBS-gebouw in Lochristi

We keren hiermee niet alleen terug
naar de roots maar maken er meteen
het kloppend hart van de )loralin
van ook omdat de aansluitende
accomodaties zich ( volgens ons)
optimaal lenen voor businessmeetings en andere publiekstrekkende
manifestaties

%ij interesse in deelname via de
$V%S-stand kan je je als $V%S-lid al
aanmelden via
nelelauwers#avbsbe ook al kan je
niet kan aanwezig zijn op het overleg
van 250 maar nadien wel door ons
op de hoogte wil gehouden worden Q

Vertegenwoordigers van de .0/3 en
ook hoofdarchitect (rik Dhont zullen
aanwezig zijn om het nieuwe concept
toe te lichten en te antwoorden op
jullie vragen 0eer dan welkom
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