I

nspirationsdag 2010
Få inspiration til at skabe
grønnere omgivelser!

Onsdag den 24. november 2010 afholder Dansk Planteskoleejerforening en
inspirationsdag, hvor du kan få idéer og inspiration til dit daglige arbejde med planter.
Du får her en enestående mulighed for at høre en række spændende foredragsholdere
fortælle om deres arbejde med planter og om, hvordan de skaber grønnere omgivelser.

Dagens program:
9.00- 9.30: Morgenbuffet
9.30- 9.45: Velkomst
9.45-11.00: Adrian Bloom
11.00-11.15: Pause
11.15-12.15: Noel Kingsbury
12.15-13.00: Frokost
13.00-13.45: Helle Nebelong
13.45-14.00: Pause
14.00-14.45: Laila Sølager
14.45-15.15: Eftermiddagskaffe
15.15-16.00: Jane Schul

Hvor:
Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby
Hvornår:
Onsdag den 24. november 2010 kl. 9.00-16.00
Tilmelding til:
Tina A. Jensen
mail: taj@vfl.dk
Tlf.: 8740 6602
Fax: 6592 6917
Oplys ved tilmelding:
Firma, navn, stilling og antal deltagere
Pris:
Kr. 1.495,00 + moms pr. deltager
Tilmeldingsfrist:
Onsdag den 10. november 2010
(Tilmeldingen er bindende)
Find også programmet på www.dk-planteskoler.dk
Stiftet 1898

dansk planteskoleejerforening

Foredragsholdere på Inspirationsdagen den 24. november 2010:

Adrian Bloom har netop udgivet bogen ”Blooms Best – Perennials
and Grasses. Expert Plant Choices and Dramatic Combinations for Year
Round Gardeners”, som han i sit foredrag vil tage udgangspunkt i,
når han fortæller om sit arbejde, sine idéer og erfaringer med stauder
og græsser. Se www.bressinghamgardens.com

Noel Kingsbury tilhører en ny generation af havearkitekter og forfattere, som udfordrer de traditionelle idéer omkring haver. Mest kendt
er han for sin naturalistiske tilgang til havedesign, hvor han i dette
foredrag vil fortælle om at hente inspiration fra naturen. Han vil blandt
andet komme ind på, hvordan Piet Oudolf lader sig inspirere af naturen
og fortælle om, hvilke egenskaber en staude skal have for at kunne
bruges i et naturalistisk og let vedligeholdt miljø.
Se mere på www.noelkingsbury.com

Helle Nebelong er landskabsarkitekt og arbejder med design af
uderum for alle og er specialist i indretning af sansehaver og legepladser. Essensen er naturlige, smukke og inspirerende steder, hvor
menneskers velbefindende og kreativitet udvikles gennem den umiddelbare sansning af natur, kultur og arkitektur. Hun vil give inspiration til
anvendelse af planter og andre materialer i sansehaver for alle.
Se mere på www.sansehaver.dk

Laila Sølager er havearkitekt, som hvert år kommer ud i mange
privat-haver for at give ideer til havens indretning og tilplantning. Hun
udgav i foråret bogen ”Vejen til din drømmehave” – med ideer til hvordan haven bliver frodig, romantisk og samtidig nem at vedligeholde.
Med udgangspunkt i bogen kommer hun med nogle bud på, hvad der
falder den almindelige haveejer svært og hvordan planteskolebranchen
kunne tilbyde andre produkter og ydelser, end hvad der er på hylderne i
dag. Se også www.have-ideer.dk

Jane Schul beskæftiger sig ved Schul landskabsarkitekter med rådgivning og projektering indenfor et bredt spektrum af landskabsarkitektfaglig virksomhed. Arbejdsområderne dækker opgaver fra detaljeret
planlægning af anlægsarbejder til rådgivning og projektering for fonde
og kommuner i forbindelse med større nyanlæg og restaureringer.
Tegnestuen er blandt de førende i landet med hensyn til specialviden
om anvendelse af beplantninger i park og have.
Se mere på www.schul.dk

Se mere på www.dk-planteskoler.dk

