CPH Garden i juni 2017
Inspireret af engelske haveshows forbereder
Haveselskabet stor haveudstilling i Valbyparken

M

ed det engelske Chelsea
Flower Show som et forbillede er Haveselskabet ved at
planlægge haveudstillingen
CPH Garden der skal holdes
21.-25. juni 2017 i Valbyparken
i København. Ifølge direktør i
Haveselskabet Charlotte Garby
forventes 250 udstillere og
20.000 gæster. De vil kunne se
otte showhaver, arbejdende
værksteder, høre foredrag og
besøge kommercielle stande.
Ambitionen er dermed større
end før set i Danmark.
„Der er flere som har spurgt
til hvorfor Det Kongelige Danske Haveselskab ikke arrangerer store flotte blomster- og
haveudstillinger som det engelske haveselskab gør. Det
gør vi så nu ,“ siger direktør i
Haveselskabet Charlotte Garby
på Haveselskabet.dk
„CPH Garden bliver en international begivenhed hvor fagfolk og haveentusiaster fra
Danmark, Norden og det

GRØNT MILJØ 6/2016

nordlige Tyskland vil besøge
København for at opleve det
ypperste inden for den nordiske havetradition. Fem intense
dage med mulighed for at
præsentere og sælge produkter til de besøgende,“ oplyser
Charlotte Garby. „Besøgende
på Cph Garden vil opleve fantastisk havearkitektur, eksperter, foredrag og aktiviteter af
international karakter.“
Haveselskabet har inviteret
forskellige personer og grupper til at designe de otte
showhaver over det brede tema ‘Danske natur- og havebilleder’. „Navnene offentliggøres når havernes idé ligger
fast, men vi kan allerede nu
løfte sløret for at temaet
strækker sig fra grøftekant
over den miljøbevidste have til
en have inspireret af vand,“
oplyser Haveselskabet.
I Haveselskabets egen have
etableres desuden fire semipermanente haver der eventu-

Japansk inspireret garagetaghave af Kazuyuki Ishihara på Chelsea
Flowershow 2016. Foto fra rhs.org.uk.

elt kan udarbejdes af landskabsarkitektstuderende eller
gartnerelever. Haveselskabets
egne eksperter inden for plantesygdomme m.m. inviteres
ind, og det gør de tilknyttede
havearkiteter også.
Onsdag, den første af de
fem udstillingsdage, bliver for
et fagpublikum og Haveselskabets medlemmer, mens de øvrige fire dage skal være åbne
for alle. Man kan læse mere
om udstillingen på Haveselskabet.dk. Centralt i arrangementet står Haveselskabets
marketingchef Bente Enert
(be@haveselskabet.dk, 4527

1111). Og som det hedder på
Haveselskabet.dk: „Haveselskabets navn forpligter, og vi
har derfor allieret os med professionelle kræfter til salg,
planlægning og afvikling af
arrangementet.“
Valbyparken lagde også
plads til haveudstillingen Havekultur ‘96 der blev afholdt
da København var europæisk
kulturby i 1996. Det var ved
den lejlighed at de cirkelrunde
temahaver blev anlagt og som
med enkelte udskiftninger stadig kan opleves. De ligger lige
nord for koncertpladsen hvor
CPH Garden skal holdes. sh
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