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Nieuwe datum bekend voor Floraliën Gent 2021
Gent – 25 maart 2020 – De Raad van Bestuur van Floraliën Gent (Koninklijke maatschappij voor Landbouw en Plantkunde vzw)
heeft in overleg met de Stad Gent en het ICC een nieuwe datum vastgelegd voor de uitgestelde editie van Floraliën Gent.
Van 1 tot 9 mei 2021 kan het grote publiek terecht in het ICC, Kuipke, Floraliënhal en de Plantentuin.
Op 17 maart 2020 had de Raad van Bestuur beslist om de editie 2020 (1 tot 10 mei 2020) uit te stellen. Als organisatie deelden
we de bezorgheden van iedereen na de berichtgeving over de ernst en de impact van het Corona virus voor bezoekers,
exposanten en iedereen die betrokken is bij de organisatie.
De nieuwe datum creëert meteen ook duidelijkheid voor de sector. De inspanningen die deze laatsten leverden voor de editie
2020 waren ongezien, en dus zag de Raad van Bestuur het als een prioriteit om snel een nieuwe datum vast te leggen.
We weten dat de geplande creaties van de sector voor de bezoekers een grote meerwaarde gingen zijn voor de editie 2020 en
kijken dus uit naar de editie van 1 tot 9 mei 2021. We behouden in 2021 ook het thema van “mijn paradijs, een wereldse tuin”.
Floraliën Gent 2021 is een nationaal en internationaal bekende tentoonstelling van bloemen en planten en de hoogmis van de
hele sector.
De concrete timing voor Floraliën 2021:
▪
▪
▪

Vrijdag 30 april 2021: Officiële opening en pré-ouverture bezoeknamiddag
Zaterdag 1 mei tem zondag 9 mei 2021: Bloemen en plantenfestival Floraliën Gent 2021 – open voor groot publiek
Zondag 9 mei 2021: Laatste dag en ook Moederdag 2021

Mijn paradijs, een wereldse tuin’ wordt het thema van de volgende Floraliën. In onze maatschappij zijn mensen steeds meer op zoek naar stilte en rust, naar
zichzelf en naar hun persoonlijk paradijs. Dat paradijs ligt voor iedereen op een andere plaats. Sommigen vinden het in hun groene huiskamer, anderen voelen
zich dan weer het best in een park of in hun eigen tuin. Wim Opbrouck siert het campagnebeeld van de volgende editie als engel met vleugels van bloemen. De
acteur verloor zijn hart volledig aan de stad Gent en drukte in het verleden ook duidelijk zijn stempel op het leven in onze stad.

Voor meer informatie:
Floraliën Gent 2021 – Bart Vandesompele – Communicatie en Bestuurder
bart.vandesompele@scarletblue.be – mobiel +32/485 200 201
www.floralien2021.be
https://www.facebook.com/gentsefloralien/

