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LEG MED FORMER 
Haven vil igen i år sprudle af ideer og oplevelser, og Va:!re en sanselig fom0jelse 

for blomster- og have interesserede i alle aldre. Den personlige oase i haven 
eller på terrassen indrettet med krukker og former er designemes tema, og der 
vil va:!re masser af inspiration og overraskelser at hente fra blomsterdesigner 

Annette von Einem's univers. 

Den intemationale blomsterdesigner Annette von Einem 

står for 3. år i trcek bag udsmykning af Haveselskabets 

Have i forbindelse med messen Mit Hjem er Mit Slot, og 

der venter messens bes0gende flere fortryllende have

oplevelser, inspiration og brugbare ideer ti1 tilplantning 

af krukker og farvesammenscetninger. Designeren har 

i år valgt at arbejde på overraskende vis med kugler og 

cirkler. Designerens fortolkning af geometri i haven har 

ledt til et unikt samarbejde med keramikker Christian 

Bruun, der er kendt for sine unikke arbejder. 

Messens bes0gende vil gennem Haveselskabets Have 

m0de overraskende installationer, og inspirerende ind

retninger. Forrest i haven byder en cirkel af store kera-
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miske krukker designet af Christian Bruun velkommen, 

og bagerst i haven er der i bassinet opfiim en cirkel med 

krukker, hvor planteme på overraskende vis svcever i en 

stor ring mellem krukkeme. Oplev også alt det smukke 

indirnellem, som den Japanske have, hvor blomster

arbejdet står i vandet, den tilplantede Gartnersti reprce

senterer det bedste fra de danske gartnere, samt Trceet 

med de hamgende haver. 

Oplevelseme er flere, og fa~lles for det geometriske 

tema er anderledes have- og blomsterarbejde, og fokus 

på scesonens trend indenfor bolig, interi0r, blomster og 

plan ter. 



"Jeg har i år vreret inspireret af leg med former. Cirkler 

og kugler. Former, der kan anvendes og udfordres 

på mange sprendende måder. Jeg håber, at inspirere 

messens bes0gende til at lege lidt mere i indretningen. 

Der er jo mange måder at arrangere krukkeme på. Det 

har vreret en sprendende udfordring at arbejde med 

temaet, og haven vil byde på flere forskellige både 

store og små ideer ti1 bedene, grresplrenen, krukkeme 

og vaseme. Jeg glreder mig rigtig meget ti1 dagene i 

Haveselskabets Have", siger Annette von Einem, <ler til 

messen arbejder med planter og blomster fra danske 

gartnere. 

Annette von Einem har gennem sine mere end 20 års 

erfaring gang på gang formået at rykke grrenseme for 

blomsterdesign og mode- og eventstyling. Hun rangerer 

blandt Europas absolut dygtigste designere, og har gen

nem de seneste år h0stet stor anerkendelse i udlandet 

som trendsretter, samt vundet flere eftertragtede titler. 

Annette arbejder primrert med st0rre modefirmaer, 

mediakoncemer, hotelkreder og eventkunder. 

M111d Annette von Einem på stand C200. 
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