Spännande växtupplevelser på Odense Blomsterfestival 

Sommarens musikfestivaler och rockkonserter sjunger på sista versen. Nu när våra öron fått mer än nog, är det dags för våra andra sinnen att få sitt. Blommorna appellerar till synen, luktsinnet och känseln. Passa därför på att låta öronen vila, och låt växterna hjälpa dig att återskapa balansen.  
Den danska sensommaren bjuder på en rad blomsterfestivaler runt om i landet – festivaler som passar hela familjen och berör de flesta av våra sinnen. 
Kinas kulturskatter i Odense
Den största och mest kända festivalen, Odense Blomsterfestival, har i år temat "Kinas kulturskatter". Under perioden 18-21 augusti förvandlar den landets tredje största stad till ett kinesiskt miniatyruniversum av fantasifulla växtskulpturer och figurer – något som utan tvekan kommer att väcka begeistring hos många av dem som gästar Odense under blomsterfestivalen.   

Dessutom är det möjligt att prata med de utställande trädgårdsmästarna i de olika montrarna runtom i staden. Ta tillfället i akt att få goda råd om hur man sköter de olika växterna på utställningen.  

Passa också på att få idéer och tips från plantskoleägare och anläggningsträdgårdsmästare som presenterar kinainspirerade trädgårdsområden.   
Växter och livsstil
Intresset för heminredning ökar hela tiden, och här är växterna ett givet inslag. Dessutom bidrar de till att skapa ett sunt inomhusklimat. 

Förutom att Odenses gator och torg är festprydda, bjuder festivalen också på en livsstilsutställning i stadens rådhus. Här har besökarna möjlighet att testa sin egen livsstil, och på så sätt få inspiration till nya och spännande sätt att använda växter som matchar såväl den egna personlighetstypen som bostaden.  

Kunglig invigning
Blomsterfestivalen invigs i år av Hennes Kungliga Höghet Prinsessan Marie. På den nyligen avslutade Rosenfestivalen i Bogense fick hon ge namn åt en ny ros,  "Prinsesse Marie", som hon och gemålen, Prins Joachim, förärades i bröllopsgåva. 

Se hela programmet för Odense Blomsterfestival på www.blomsterfestival.dk

