BLOOM BITES, EETBARE BLOEMEN
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3Loom Bites heeft een nieuw concept op de markt
-,rht waarbil je kant-en-klaar: geplukte bloemen kan
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riiorliment Yan anjers, alrlkaantjes, Begonias, Borage,
::,rs, Vi.o1as, goudsbloemen, Ieeuwenbekies, Oost-In-
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kers, orchideeén en rozen Heerlijk in salades, ijs-

:s. waterijsjes, kruider.rboLer, lekkere drankjes, lees. '.aarten, gezeliige hapjes, verrukkeliike desserts
r".íw.bloombites.nl

EMC+t\t tI.IATE IO ULIIN,IAtE BR DAL EVEN_I WORKSHOP
- en ,1 augustus 2C15 At ania Georqia
European Master Certification (EMC) is zeer

blij

re kunnen melden dat zii haar drledelig certificeringprogramma heelt

rond het thema 'Bridal Events' georulLgebreicl met een extra module. Voor cle eerste keer lvorclt de EMC+ Workshop
30
studenten onder leiding van Tomas
vool
studieprogÏamma
'lntjmate
is een praktijkgericht

to Ultimate'
een marktsegment dat
De Br-uyne en Hrtomi GilJiam, toegespitst op het cleéIen van designs voor luxe evenementen,
om bruidsstukgelegenheid
de
studenten
de
krljgen
opleiding
steeds groter wordt. Tijclens deze drie dagen clurende
ganiseercl.

ken te realiseren brnnen dne verschrllende budgetten.

in 3 verschillende
De driedaagse workshop richt zich op de totale uitvoering van een luxueuze bloemencreatie
vastgelegd zodat
piaat
gevoelige
op
de
lotograal
formaten. De bloemenmontages worclen door een professionele
cle cleelnemers over een prachtige

porllolio met eigen werk beschikken'

deelnemers van op de eerste
Deze workshop belooft een zeer belangrijke leerervadng te worden waarbij de
evenementen.
floraLe
kunnen leren over het plannen en plaktrsch uitvoeren van luxueuze

www.europeanmastercertiÍuGation.com
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FLEUR CREATIEF EN FLEUR MAGAZINE zi;n
N,ledia Partner van Ce F eurcp Interflora WcrlC Cup 2C15
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::..:-lnterÍlora World Cup

is de belangrljkste inteÍnalionale

-: in de flora1e wereld. Het internatjonale topevent was
- :. gast in Hamburg. Na 33 jaar vtndt deze competitie
:rlaats

in Duitsland in de bruisende stad Berlijn Dit

s,erd telkens tn een ander land en op verschillende
::n georganiseerd. Stein Are Hansen uit Noorwegen
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World Cup 2010 in Shanghai. Tljdens de 1'lde
',.1n 11 tot 13 juni plaatsr''indt, nemen 25 topfloristen
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--'.:.lcnde landen het tegen eLkaat op om de rvereldbeker
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Silvano Erbal (1ta1lë), Marc Mul1er (Zwitserland), Às1aug Nevstad
Hildre (Noorwegen), Ahri Lyra (Estlancl), Pirjo Koppi (Finland),

Aritaka Nakamura (apan), Frédéric Dupré (Frankrr;k), Knstrne
Llngsaa Gudiksen (Denemarken), Martin Groen (Nederland),
Soraya Rojo lgleslas (Spanje), Sofie Danielsson (Zu'eden), Neil
Whlttaker (GrooL-Britlannlë), Shauna Larsen (Australiè), Mehmet
Erlc Yilmaz (Turkije), lrina Zhigalova (Rusland), Jurgen Herold
(Duitsland).
McCa11 (USA), Tanus Saab (Brazilië), Alex
Jacob

Choisouth (Korea), Caroline Loo Sooi Hlng (Maleislë), lbragim

.

:Lne en Fleur Creatrel

De deelnemers zijn:

ziln voor deze edÍie de olficiële

Chupaiaev (Kazachstan), Johann Obendraul (Oostenrijk), Natalia
Bobruk (\Àrit-Rusland), Panagiotis Tsiamouras (Griekenland),
Zygmunt Sieradzan (Polen)

rij alles

