Artikel: Skapa dramatik i rabatterna
Dramatik är mer än bara spänningsmättade filmer i högt tempo. Trädgården är den perfekta miljön för livfulla arrangemang med perenner vars färger och former ger karaktär åt trädgården, oavsett om det är sommar eller vinter.   
Den kände engelske trädgårdsspecialisten Adrian Bloom bjuder i en exklusiv intervju med Floradania Marketing på goda råd och idéer om hur skapar spänning i sin egen trädgård med hjälp av olika växter.

Realism och struktur
Enligt Adrian Bloom handlar det om att följa några enkla principer för trädgårdsanläggning, och att använda perenner och gräsarter som ändrar utseende med årstidernas växling. 
	Var realistisk när du börjar. Titta på vilka möjligheter som finns, och utnyttja dem när du skapar trädgården, så blir resultatet en succé.   

Så lyder den erfarne trädgårdsspecialistens råd.

Helhetsintryck – och förändring
Ju mindre trädgården är, desto viktigare är det att fokusera på detaljerna, den enskilda växtens kvaliteter i form av säsongsaktualitet, färg och form och de kontraster du kan uppnå genom att kombinera dem. I första hand bör du välja växter som skapar både helhet och förändring,   
säger Adrian Bloom.
	Använd städsegröna växter som idegran eller thuja av olika slag som trädgårdens fasta punkt året runt, och låt perenner som funkia, alunrot och kaukasisk förgätmigej stå för förändringen, allt eftersom blommor och blad ändrar utseende under de olika årstiderna. 

Sommardrama i trädgården
Om du vill ha en mer dramatisk trädgård kan du skapa en flammande rabatt av perenner i nyanser från gult till rött, eller varför inte en liten ”flod” av blå växter som rör sig ner genom trädgården, flankerad av höga växter eller spännande prydnadsgräs.  
Växtförslag till ”flod”:
Brunnera macrophylla (kaukasisk förgätmigej)
Campanula (murklocka)
Gentiana (fransgentiana)
Geranium (näva)
Lavandula angustifolia (lavendel)
Salvia nemorosa (steppsalvia)

Förslag till ”flodbredd”:
Agastache (anisisop, indianmynta)
Astilbe (hybridastilbe) 
Digitalis (storblommig fingerborgsblomma)
Liatris (rosenstav)
Lupinus (blomsterlupin) 
Lythrum (fackelblomster)
Taxus baccata (idegran)

Bildtext: På bilden består ”floden” av murklocka och ”flodbredden” av astilbe, indianmynta, fackelblomster, lupin och salvia, men färgerna kan kombineras efter smak och temperament.

Bildtext: Trädgårdsspecialisten Adrian Bloom. Foto: Richard Bloom.
Förslag till flammande rabatt:
Coreopsis (höstöga)
Crocosmia (montbretia)
Echinacea (röd solhatt)
Heuchera (alunrot)
Helenium (solbrud)
Hemerocallis (daglilja)
Lychnis alpina (fjällnejlika)
Trädgårdsliljor
Rudbeckia (solhatt)




