Stor interesse for
blomstershow i K0benhavn
Der er rift om billetterne til det st0rste blomsterarrangement i Danmark i mange år. Tilmeldingerne
stmmmer ind fra ind- og udland, og hvis man ikke allerede har sikret sig adgang til det stors/åede show,
er det ved at vo=re sidste frist.

Af Jens Poulsen

Knapt var de f0rste invitationer til BLOMSTER i K0benhavn sendt ud, for tilmeldingerne begyndte at komme ind til bladets kontorer i Billingstad og K0benhavn .
Siden er det gået rigtig sta:>rkt og i skrivende stund er der ikke mange billetter
tilbage til det storslåede show med nogle af verdens allerbedste blomsterkunstnere på scenen. Og så g0r det jo heller
ikke noget, at blomsterfolket også får en
uforglemmelig fest l0rdag aften i Cirkusbygningen, hvor Wallmans dinnershow
'Smile' med efterf01gende dans venter. og det hele til en pris på bare kr. 995,excl. moms.
To suveraene piger laegger ud
Når BLOMSTER i K0benhavn l0rdag den
28. maj skydes i gang, sker det med to af
Danmarks sta:>rkeste blomsternavne. Kl.
15.30 er Anette 0stergaard og Annette
von Einem klar på hotel Scandics store
scene, og med deres sublime blomsterkunst kan man ikke 0nske sig bedre
optakt til en stor weekend i den danske
hovedstad. Vi t0r godt garantere en både
inspirerende og underholdende eftermiddag i selskab med to suvera:>ne
piger.

Cirkusbygningen bliver blomsterland
Når l0rdagens demonstration er slut,
venter en forrygende aften i Cirkusbygningen, som denne aften er forbeholdt
deltagerne i BLOMSTER i K0benhavn.
Der er således lagt op til en rigtig blomsterfest i selskab med Wallmans fantastiske show 'Smile; som byder på show, artister og underholdning i international
klasse. Vi skal på en musikalsk rejse i selskab med Hair, Aqua, Michael Jackson og
mange andre vidunderlige kunstnere fra
musikkens verden . Og under det hele
serveres en fire retters menu med vin, 01
og vand ad libitum. Vi t0r godt ga rantere
en meget stor oplevelse.
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