Kerteminde 9. maj 2022

PRESSEMEDDELELSE
En helt ny blomsterfestival ser dagens lys i dagene 17. – 19. juni 2022.

Initiativtagerne kan næsten ikke vente med at samle nogle af Danmarks dygtigste professionelle
florister på Fjord&Bælt. Her vil publikum og Fjord&Bælts gæster kunne følge med i hver
bevægelse, når floristerne med naturens materialer som tang, drivtømmer og en masse af de
smukkeste blomster, konkurrerer om at skabe deres egne unikke og fascinerende fortolkninger af
et BLOMSTERHAV, som er titlen på denne blomsterkonkurrence.
Alt imens vil de internationalt uddannede blomsterdommere Berit Skjøttgaard Lauersen og Lene
Møller Christiansen bedømme deltagernes faglige og kreative niveau for at vinde den attraktive 1.,
2, og 3. plads. Der vil blive kæmpet intenst blandt deltagerne, som blandt andre består af
Danmarksmester og VM vinder Jonas Jensen, nykåret Danmarksmester i Skills Trine Norby,
konkurrencebinder Alberte Hammer og forfatter til flere bøger om blomster, Irene Hunderup
Nielsen. Alle deltagere er kendte for at være ekstremt kreative og innovative, men de vil i
konkurrencen også blive udfordret på deres indlevelse og forståelse af farvesans samt hvordan de
kan få deres installationer og udsmykning til at blende ind i Fjord&Bælts havunivers.
Mette Thybo, direktør for Fjord&Bælt siger: “Det er netop det, jeg drømte om, da jeg sammen
med Vibeke Schultz fra Flowerfolk i Kerteminde fik de første tanker om en blomsterkonkurrence
her på Fjord&Bælt. Vi arbejder konstant med nye måder at formidle om naturen på, derfor var det
vigtigt for os at lave et event, der ikke kun appellerer til blomsterinteresserede, men også
appellerer til alle de naturinteresserede. Det bliver fascinerende at se de to verdener smelte
sammen, så vi på denne nye og spændende måde kan skabe mere opmærksomhed om den natur,
der omgiver os”.
Selve konkurrencen løber af stablen lørdag den 18. juni, hvor alle gæster på Fjord&Bælt kan følge
de dygtige florister hele dagen.
De færdige kreationer og installationer kan opleves på Fjord&Bælt fra om søndagen den 19. juni
og ugen frem. Vinderen af konkurrencen bliver udnævnt lørdag aften og offentliggjort herefter.
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