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Den Kreative Have den 6.–7. august

Vi fortsætter igen traditionen med at invitere eksperter på 
forskellige områder til en hyggelig og inspirerende weekend 
for alle have- og kunstinteresserede. Du har i disse 2 dage 
mulighed for at nyde et bredt udvalg af det der blomstrer  
i haven netop nu, samt et exclusivt udvalg af kunst omfat-
tende malerier, stentøj og glas. 
Har du lyst er der mulighed for at nyde en kop kaffe med 
hjemmelavede pandekager i det hyggelige gårdmiljø.

Orchidéer, Kanna, Cala, Agapanthus m.fl.
Knud Nielsen, Dagnæs Orchidékultur har i år udvidet det store udvalg af 
orchidéer med farvestrålende sydeuropæiske planter, bl.a. Kanna, Cala 
og Agapanthus. Kom og hør Knud fortælle om pasning, overvintring osv. 
Han er i sig selv en institution og atraktion sprudlende med den gode 
fortælling og der er naturligvis mulighed for at handle med Knud.

Liljer
Peter Møller, Skødstrup er kendt i hele landet for sin store viden og 
ekspertise om de smukke og velduftende liljer, der er Peters store  
passion. Glæd dig til at se et kæmpe udvalg til meget fornuftige priser.
NB! Peter medbringer også et vidundermiddel mod liljebiller, som  
også virker på andre planter.

Dahlia
Også indenfor dette omfattende blomsterområde er der en ekspert  
til rådighed. Der findes mere end 1.000 forskellige sorter, og mange  
af dem kan du nyde på Blomster Festivalen.
Hent gode råd om pleje og pasning af denne smukke plante.

Hortensia og duftende lavendler
”Hvorfor blomstrer mine hortensia ikke i år?  
Og hvorfor trives mine lavendler ikke?”.
Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på i weekenden, og 
nyd samtidig det store udvalg. Begge planter spreder duft og farve  
i haven, på terrassen eller i en krukke.

Økologiske krydderurter og spiselige planter
Karsten Bo Sørensen ”Solsikken” Silkeborg udstiller også i år. Karsten har 
gennem de sidste 25 år dyrket på friland og drivhuse efter økologiske 
principper, så han har et stort erfaringsgrundlag. Har du lyst til at se et stort 

spændende udvalg af helt andre typer krydderurter end sædvanligt, så 
er muligheden her nu. Mange chiliarter, citrongræs, flerårig basilikum, 
spiselige planter. Priserne er særdeles rimelige.

Stentøj
Birgit Koed Mogensen har gennem de sidste 15-20 år ”leget” med 
stentøjsler, og hendes kreativitet er stor. På Blomster Festivalen kan 
du se et bredt udvalg af hendes produktion, så der er mulighed for at 
købe en unik pyntegenstand med hjem.

Håndlavet glaskunst
Trine Appelon er ny udstiller i år. Som selvlært glaskunstner er Trine 
rebelsk og uden respekt for autoriteter. Trines værker er intense, 
nærværende, til tider provokerende, men udarbejdet med passion for 
håndværket. Trine eksperimenterer ofte med enten tyngde eller lethed  
i glasset og særligt lysets brydning i overfladen optager Trine en hel del.
Trine producerer en begrænset mængde, idet hun p.gr.a. sygdom har 
begrænsede kræfter til rådighed. Langt de fleste af hendes værker er 
lavet om natten, når smerter forhindrer hende i at sove.

Kunst til hjemmet – malerier og træstubbe
John Andersen, havens ejer har sit eget ”Galleri Haldrup”, hvor 
egenproduktionen udstilles. Undervisning på Kunstakademiet i Århus 
har medført, at John har udviklet sig med nye teknikker i stærke klare 
farver. På Blomster Festivalen kan du kigge nærmere på malerierne, 
hvor nogle disse 2 dage kan erhverves til helt specielle priser.

Dekorerede træstubbe
John udstiller samtidig et lille udvalg af dekorerede træstubbe, som 
de sidste år er blevet det helt store hit, som ekstra bord eller stol til de 
unges hjem inde eller ude.

På gensyn i Den Kreative Have i weekenden  
den 6.–7. august kl. 10.00–17.00.
Overmarken 44, Haldrup, 8700 Horsens
www.denkreativehave.dk
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