CNB ACTUEEL

GROOT
VINTAGE
Leerlingen van het Clusius College in
Alkmaar van de opleiding Bloem &
Design, gaan voor de CNB Bloem- en
relatiedagen verschillende werkstukken
maken. Bij deze alvast een voorproefje
op wat u kunt verwachten van 10 tot 12
januari bij CNB.

UIT DE PAN

HAAR NAAM WAS IRIS

TOT HET DAK

Bianca en Anne maken een paneel van houten planken met
daarop een takkenbundel van kronkelwilg. Aan het paneel
komen verschillende oude bekers en pannen te hangen met
daarin narcissen en Amaryllissen.

In het stuk van Eveline en Mandy komt het verhaal van de iris
aan bod. Dat verhaal wordt verteld met polaroidfoto’s. Een
grote trap, twee kleine trappen en vazen zijn het decor. Hierin
wordt de iris verwerkt.

Bas en Kelly willen een spiraalvorm aan het plafond van het
handelscentrum van CNB hangen. De buitenkant van de spiraal is bedekt met zwartwit kranten en zwartwit of sepia foto’s
van de verschillende stadia van een hyacint. Aan de binnenkant zijn gewaxte hyacintenbollen vastgezet. Aan de bodem
komt een bed van hyacinten en mos.

Tekst: Lilian Braakman
Fotografie: René Faas

ZON- EN REGENPARASOL

KAS & CARRY

LAMPENKAPPENBOOM

LICHTPUNTJE

Nick en Noelle gaan een parasol aan de buitenkant bekleden met mos. Aan de parasol komen kopjes in pasteltinten te
hangen die gevuld zijn met bloemen inclusief bol, te zien als
regendruppels. Tulpen en wilde hyacinten worden voor dit stuk
gebruikt. Aan de binnenkant van de parasol schijnt de zon, deze
wordt bekleed met een led-strip en zomerse polaroidfoto’s.

Een houten kas met macraméhangers gevuld met enkel en
alleen narcissen. Eva en Stephanie maken deze kas zo groot
(2 meter hoog en breed en 1,5 meter diep) dat bezoekers van
de CNB Bloem- en Relatiedagen er doorheen kunnen lopen.

Lampenkapframes aan de onderkant dichtmaken, de bodem
bedekken met mos en daarop verschillende vaasjes die gevuld
zijn met narcissen. De gestylde lampenkappen zijn al ware
kunstwerkjes op zich. Deze pronkstukken willen Anouk en
Romy in een boom hangen.

Een mega lamp van 2 meter hoog, dat is het idee van Britt en
Marit. Het frame van de kap gaan ze versieren met tulpenbollen die net uit komen. Langs de voet komen glazen flesjes gevuld met Franse tulpen. Ook in de lamp is er leven: daar
komen vogeltjes.
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