JUNI

2017

21. - 25. JUNI

PARTNERSKABER

Haveselskabet præsenterer
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5 dage fyldt med haveglæde
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Haveselskabet (Det Kgl. Danske Haveselskab) er et resultat af en sammenlægning af de
tre haveselskaber, der var i Danmark i 2007, med virkning fra 2008. Alle tre selskaber har
lange aner, det første af selskaberne blev stiftet i 1830. Allerede fra 1900 samarbejdede
de tre selskaber om at udarbejde magasinet HAVEN.
Haveselskabet er en almennyttig nonprofitforening med ca. 800 frivillige, der driver
Haveselskabets mange aktiviteter i hele landet, organiseret i 178 kredse og 18 afdelinger,
der hvert år vælger en hovedbestyrelse ud fra de mange medlemmer.
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Cph Garden 5 dage
fyldt med haveglæde

8 showhaver

50 m2 showhaver, der præsenteres i samarbejde med
udvalgte havearkitekter og landskabsgartnere

Ikonhaver, 7-10 små udstillingshaver, der tilbydes udvalgte
samarbejdspartnere.

Som gæst kan man opleve:

Kåring af
vinderhaver
Udstillingshaverne belønnes med guld
og sølv af en udvalgt branchejury, og
der kåres også en vinder af publikums
favoritshowhave.

3 arbejdende værksteder
Oplev hen over de fem dage,
udstillingen varer, fx anlæggelse af en
terrasse, opbygning af en hønsegård
og etablering af pileflethegn.

Salgsstande
Udvalgte leverandører fra ind- og udland inviteres til at præsentere og sælge
deres produkter. Salgsstandene vurderes og belønnes både af professionelle
og af gæsterne.

Specialforeningerne

Mød eksperterne

Mød Haveselskabets mange eksperter
inden for roser, plantesygdomme, jord,
kompost og meget mere. Mød også Haveselskabets havearkitekter, og få gode råd
og vejledning til indretning af din have.

Showscene
Foredrag og optræden med kendte og havefaglige personer, kåringer og
præsentationer. Præsentation af Fashion Design Akademiets bud på
gardenwear 2017.

Alle specialforeninger inden for haven inviteres
til at fortælle om deres respektive passioner i
et specielt område.

Jeg synes, det er på tide, vi får en stor international haveudstilling i Danmark. Jeg har i mange
år rejst rundt med en veninde og besøgt haver i
andre lande, og det har undret mig, at vi ikke har
haft en platform herhjemme, når vi nu interesserer os så meget for haver, som vi gør i Danmark.
Danskere er kendt ude i verden for at være æstetikere. Vi byder på nogle af de ypperste designere
og arkitekter. Vi har nu i flere år været hjemland
for nogle af verdens bedste restauranter. Så giver
det da god mening, at vi nu også vil ind og gøre
os bemærkede, når det gælder haver.”
Annette Heick, vært til Cph Garden og passioneret havedyrker.

Det har været en drøm for mig
i mange år med et hjemligt haveshow i
lighed med de engelske – hvor der først
og fremmest er lagt vægt på haver, planter og haverelaterede ting. Jeg er sikker
på, at et sådant haveshow med masser
af udstillere, der præsenterer det nyeste
og bedste inden for havedesign, planter og tilbehør,
vil blive en kæmpe succes. Fantastisk at kunne vise, at
Danmark og Haveselskabet er i forreste række, når det
gælder de hotte havetrends. Den første udstilling i 2017 vil
blive begyndelsen til en ny tradition, og Cph Garden vil
tiltrække havefolk fra hele landet – og fra vores
nabolande.”
Nina Ewald, havebogsforfatter.

Foto: Venligst udlånt af Holmegaard

“Da jeg første gang hørte om idéen med
at arrangere en stor have- og planteudstilling, måtte jeg klappe i hænderne!

“Det har vi ventet på
længe, og jeg har sat kryds
i kalenderen og skal en tur
til København.”
Claus Dalby, forlægger og
passioneret havemand.

Mere om haveselskabet
Over 30.000 medlemmer
Haveglæde i over 180 år
170.000 læsere af medlemsmagasinet Haven
Over 35.000 følgere på Facebook
Over 30.000 besøgende på haveselskabet.dk pr. måned
Over 25.000 modtagere af “Haven Weekend”
Haveselskabets nyhedsbrev
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Partnerskaber

Mulighederne er mange – det er kun fantasien, der sætter grænser. Vi hjælper gerne med at finde de grønne fingre.
Det engelske haveselskab Royal
Horticultural Society, afholder
hvert år flere blomstershows
– de største er Chelsea Flower
Show og Hampton Court Palace
Flower Show. Begge shows har
en hovedpartner.

Oplevelse i toiletområder med
duftende sæber og cremer.
Partnere har helt unikt mulighed for at
få en stand – også når de ikke er direkte
haverelaterede.

Biler kan også være blomstrende.

En vild have fortæller historien om
bæredygtige morgenmadsprodukter

Tre typer partnerskaber
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Showhave
En have, der er designet af en havedesigner/havearkitekt. Som partner kan
man inspirere havearkitekten/designeren til farver og funktion men det
havefaglige udtryk og indhold ligger, for at holde et højt havefagligt niveau,
hos designeren. En fantastisk mulighed for at associere et produkt med
haveglæde og faglighed. Eksempler fra de engelske Flower Shows ses her.

COMMUNITY STREET

SECRET GARDEN PARTY

Secret Garden Party
Hegnsproducenten Jacksons Fencing er partner på en
have, der viser 8 meget forskellige haverum, herunder
også

Community Street
BBC er partner på en have, der har
fokus på klima, biodiversitet, flora og
fauna. Haven sender et signal om at
alle har et ansvar for klima og miljø.

THE CLOUDY BAY GARDEN
A GARDEN FOR EVERY RETIREE

The Cloudy Bay Garden
En have, hvor en vinproducent er partner, med ønske om at lave associationer til New Zealand,
der hvor vinen kommer fra.

A Garden for Every Retiree
Pensionsselskabet Just Retire er partner på en have, der passer til den voksne
målgruppe.

Ikonhave
Ambitionen med en “ikonhave” er at få alle gæster til Cph Garden til at stoppe
op og fotografere haven og dele billedet på forskellige sociale medier. Her er med
andre ord tale om “havehumor”. En unik mulighed for at præsentere et produkt i
smukke grønne rammer, hvor kreativiteten får frit spil. Havefaglig sparring kan
tilbydes, men det er oplevelsen, der er i fokus.

STRATEGISKE PARTNERSKABER:
Kristina er tilknyttet
Cph Garden via
FrontMedia

KRISTINA LANGBERG
Telefon: +45 25974450
E-mail: kl@haveselskabet.dk

Tom Lund er tilknyttet
Cph Garden
via TL Sportsmanagement
Ses vi til Cph Garden –
og fem dage fyldt
med inspiration, salg
og haveglæde?

TOM LUND
Telefon: +45 29 48 48 48
E-mail: tl@haveselskabet.dk

