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fra hele verden
Opplev den spektakulære  blomster- 
festivalen med hager fra over 20 land.  
Gartnere og arkitekter har gjenskapt en fest 
for alle sansene. Bli med oss inn i fem av  
hagene og la deg friste til et besøk.

Floriaden i nederland
Arrangeres bare hvert 10. år!

Floriaden er en stor hage- 
utstilling i Nederland. Den ble 
første gang holdt i 1960 i Rot-
terdam, og er siden blitt ar-
rangert hvert tiende år. Årets 
Floriade er den sjette og er 
lagt til Venlo i provinsen Lim-
burg, mot grensen til Tysk-
land. Den dekker et areal på 
660 mål.   

 På utstillingen møter gjeste-
ne forskjellige temaverdener 
hvor målet er at de skal bli be-
visst på hva naturen betyr for 
livskvalitet i hverdagen. 

Arrangørene regner med 
at minst to millioner gjester 
skal nyte mat og drikke og 
oppleve forestillinger med 
musikk, dans og teater fra 

over 120 deltagere fra inn- 
og utland. 

Den 32 meter høye og én  
kilometer lange kabelbanen er 
en god mulighet til å få over-
sikt og nyte utsikten over  
parken. 

Parken er åpen hver dag til 
7. oktober, så det er ikke for 
sent å reise. 

▴ LAR SEG iNSPiRERE: Pauline 
Hubregtse har utdannelse 
innen landskapsarkitektur. – På 
Floriaden ser jeg mye nyskap-
ning og gode ideer innen 
 hagedesign, sier hun.
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nederlandsk hage: Fargedans

◂ STASELiG: Et par har funnet  
veien til den italienske hagen. inne 
i bygningen vil de få informasjon 
om produkter fra italiensk hage-
bruk.

▴ VAkkER: Camellia japonica  
i fullt flor i den italienske hagen. 
Buskene er vintergrønne og blir 
omtrent to meter høye i Norge. 
Den Norske Camellia Forening  
informerer om planten og  
salg av den. Les mer på  
www.camelliaforeningen.no.   

italiensk hage: UrtedUFt

Reiselyst

i hagene til folk flest ved Middel- 
havet er gjerne blomster og 

busker kombinert med spiselige 
planter som urter og medisin-
planter. Det dufter deilig av ros-
marin og timian. Den italienske 
hagen på Floriaden viser pro-
dukter fra italiensk hagebruk. 
Noen sypresser har fått vokse 
seg høye, andre er lave og deko-
rativt formet. Bed, tuer og trær 
med fargerike blomster frisker 
opp ved grusgangen. 

•�inneholder: Basilikum, rosmarin, oregano, 

noen varianter av salvie, timian, lavendel, 

mynte, hvitløk, persille, fennikel... 

•�Urtene trenger varmt og tørt miljø å vokse 

i og masse sol. ikke mist motet: Eksperi-

menter litt og se hvilke som overlever  

i vårt klima.

Italiensk urtehage

•�Tulipanen er Nederlands uoffisielle  

nasjonalblomst.  

•�Tulip Museum i Amsterdam viser utstillin-

ger og filmer viet tulipanen. 

•�Løkblomsten kommer opprinnelig  

fra Himalaya. 

 www.amsterdamtulipmuseum.com 

Nederlendere og tulipaner

nederlenderne har ikke 
spart på tulipanløken:  

her er frynsete, spraglete, fylte 
og enkle tulipaner. De domine-
rer den muntre byparken, som 
er et hvilested på Floriaden. Du 
kan nyte de skål- og klokke-
formede blomstene sammen 
med busker og trær. De er en 
fryd for øyet. De nederlandske 
hagekunstnerne ønsker å vise 
at det ikke trenger å bli så dyrt 
med fargerike innslag i byom-
råder. Og en vakker park kan 
bety mye for mange. 

◂ FARGESHow:  
world Show Stage og 
området rundt er hjer-
tet i Floriaden. Svibler, 
narsisser, gerbera, perle- 
blomst, valmuer og 
selvfølgelig tulipaner 
er blandet i flere enor-
me bed. inntil dem lig-
ger gress og grusveier, 
med sypresser på  
høyden. 

▸ ALTERNATiV  
TiL HAGENiSSEN: 
Hagekuer er ikke 
uvanlig i Nederland.
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▴ PoFFERTjES: Langs bulevarden,  
som starter ved Floriade Theatre, kunne  
vi slappe av og kjøpe snacks fra ulike 
land. jan Groen fra Rotterdam foretrekker 
poffertjes, en tradisjonell nederlandsk 
godbit, som ligner små pannekaker. De 
blir vanligvis servert med melis og smør, 
og pleier å falle i smak både hos barn  
og voksne. Prøv dem!

 
▸ GLEM kALoRiENE: Limburgse vlaai er  
en typisk kake fra de sørlige delene av  
Nederland. Den finnes med mange ulike frukt-
fyllinger, her en frisk variant med kirsebær.  
ikke tenk på kalorier. 

det er en ro, stillhet, noe poetisk i den 
japanske hagen. Folket mener at 

vann er kilden til alt liv, så vann bør ikke 
mangle i noen hage. 

I tillegg er den prydet av bonsaiskulptu-
rer, sammen med fisk og lekkert danderte 
steiner. I japansk kultur er hagebruk en 
høyt verdsatt kunstart. Landet er velsignet 
med et variert klima og rikt mangfold av 
planter. Blomster og grøntområder har fra 
gammelt av vært en del av folks liv. Det 
har fremmet en særegen kultur som er  
representert ved blant annet bonsai. 

Både i den japanske og den kinesiske 
hagen kan du få en følelse av at tenknin-
gen fengshui har påvirket utformingen. 
Den handler om å plassere og arrangere 
rom for å oppnå harmoni med miljøet.

Det intime forholdet mellom det japan-
ske folket og naturen, ønsket om å leve 
i balanse med den, skal ha gitt dem en 
visdom. Dette er arv fra fortiden, som  
japanere ønsker å ta med inn i fremtiden. 

Japansk hage: Harmoni

▸ RøDT TEPPE: 
Surfinia, 
Sundaville 
kommer fra  
Petunia og er 
avlet frem av 
det japanske 
firmaet  
Suntory  
Flowers Ltd.

STEiN  
oVER STEiN:  

japanerne har 
samlet stein  

i ulike størrelser 
og fasonger 

rundt tre- 
stammene.

Priser 
•�Voksen, én dag: 190 kroner 

Barn (4–12 år), én dag: 95 kroner

•�Voksen, to dager: 300 kroner 

Barn, to dager: 150 kroner

•�Voksen inkludert kabelbane:  

225 kroner 

Barn inkludert kabelbane:  

115 kroner

Åpningstider 
Utstillingen åpnet 5. april og varer til 7. oktober. 
•�Daglige åpningstider: 10.00–19.00. 

�Mellom 21. juni og 2. september: 10.00–20.00,  
fredag/lørdag 10.00–23.00. 

reiseinfo
•�Fly: Både kLM, SAS, widerøe, Norwegian og Lufthansa flyr  mellom oslo og Amsterdam.  Det er store prisforskjeller, så sjekk nettsidene til flyselskapene.•�buss, Tog, bil: Fra Amsterdam og andre større byer går det  ekspressbuss (www.floriadeex-pressbus.com) og tog (www.ns.nl)  til Venlo. Fra togstasjonene går det buss til Floriaden. Du kan også par-kere bilen i nærheten av Floriaden, derfra er det satt opp buss til  inngangen. 

◂ GRASiøSE:  
Den internasjonalt  
anerkjente, neder-

landske teatergruppen 
Close-Act Theatre  

underholdt med  
styltedans.  

(www.closeact.nl )

overnatting
•�Center Parks er Floriadens offisielle partner for 

overnatting. De tilbyr pakkeløsninger inkludert 
billetter til Floriaden. Se www.centerparcs.
com/EN/GB/offer/floriade og www.floriade.
com, accommodation and environment.

•�Flere hoteller i Venlo tilbyr pakkeløsninger  
til varierende priser for gjester til Floriaden.  
For eksempel firestjerners Van der Valk Hotel 
Venlo, www.booking.com.  
Se også www.liefdevoorlimburg.nl
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Kinesisk hage: mosaiKKsti

▴ kjENT oG kjæR: Et prakteksemplar 
av Rhododendron ponticum.

tyrkisk hage: BarKBlomster

neste UKe: ekstra storbyguide på 72 sider

▴ DETALjERT: All mosaikken  
i stein på stiene i hagen vakte 

beundring. i kanten ligger store 
steiner med vakre former. 

REPLiCA: Den kinesiske hagen er en kopi av  
en hage i Suzhou, et veldig populært reisemål, 
også kalt «Venice of China» (kinas Venezia).

den kinesiske hagen er på 
mer enn 1500 kvadrat-

meter og er én av de største 
på Floriaden. Eldgamle tra-
disjoner og moderne nyheter 
innen kinesisk hagebruk står 
i sentrum. I en klassisk, kine-
sisk hage er naturlig landskap 
gjenskapt i miniatyr. Den tra-
disjonelle stilen på bygningene, 
lotusblomster, flotte detaljer i 
mosaikk og stein og ikke minst 
trær med bonsaiformer gir  
deg virkelig følelsen av å være  
i Kina. Hagen virker beroli-
gende og romantisk.

VAkkER MoSAikk: Tyrkere  
har lang tradisjon for kunst i form 
av mosaikk. Her er inngangen til 
hagen dekorert med port i smi-
jern og vakker mosaikk.

i den tyrkiske hagen er det et blomster- 
flor som bare nederlenderne selv 

kan konkurrere med. Hagen er på 
hele tusen kvadratmeter, og luktene 
er fantastiske. Det bugner av planter 
og blomster som er assosiert med 
landet: Hyasinter, rododendron,  
koniferer, sypresser, masse valnøtt-
trær og judastreet (Cercis siliquas-
trum). 

I hagen kan du smake på kaffe, 
søt te og andre delikatesser som blir 
servert. Det hender også at tyrkiske 
artister viser ferdighetene sine.

◂ SPiSELiG: judastreet vokser naturlig 
rundt Middelhavet og i Sørvest-Asia. 
Navnet kommer fra myten om at judas 
iskariot hengte seg i et slikt tre, og at det 
derfor rødmer av skam. Dyp rosa, hjerte-
formede blomster vokser rett fra barken. 
De skal være spiselige og ha en sursøt 
smak.

•�Bonsai er kunsten å dyrke miniatyrtrær i 

potte, med proporsjoner som et vanlig tre. 

Ved dyktig beskjæring blir de holdt små.

•�Tradisjonen oppsto i kina for mer enn to 

tusen år siden, og der heter den Penjing.

•�Sammen med buddhismen kom kunsten 

til japan i det sjette århundret, og blir der 

kalt Bonsai. Fra japan spredte kunsten seg 

videre utover. 

Penjing/Bonsai
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