10-12 + 16-18 maart
Flanders Expo Gent

Zin om de perfect match te vinden voor je huis of tuin?
Ga dan op date met SFEER, Van 16 tot 18 en van 22 tot 24 maart strijkt het unieke
totaalevent opnieuw neer in Flanders Expo. Sfeer heeft alles in huis om liefhebbers van
indoor, outdoor én kunst te verleiden.
Jong, oud, professionals, liefhebbers, trendsetters … alle meerwaardezoekers met gevoel voor
stijl ontmoeten elkaar op Sfeer, een event waar ze elkaar twee weekends lang verrijken en
inspireren. Sfeer maakt een unieke totaalbeleving waar indoor, outdoor en kunst op een
vernieuwende manier samenvloeien.

“SOME PEOPLE LOOK
FOR A BEAUTIFUL PLACE,
OTHERS MAKE
A BEAUTIFUL PLACE.”
Interieurs met een ziel
Tijdloos en gezellig, zenachtig sober vol pure lijnen, of speels met vintagetoetsen … waar je hart ook naar
uitgaat, je woning wordt pas je thuis als je er je ziel in legt. Op SFEER vind je alle nieuwigheden uit de
woonwereld die je helpen om jouw persoonlijke thuishaven samen te puzzelen, van de mooiste eettafels
over sfeervolle verlichting tot trendy accessoires. SFEER speelt met licht, groenbeleveing en dieren die tot
de verbeelding spreken

“YOUR HOME SHOULD TELL
THE STORY OF WHO YOU ARE,
AND BE A COLLECTION
OF WHAT YOU LOVE. ”
Nate Berkus

Onthaasten in het groen
Je hoeft niet per se naar de andere kant van de wereld te reizen om te onthaasten. Ontspannen en je
dicht bij de natuur voelen kan ook in eigen tuin. Op SFEER vind je de de perfecte buitenmeubels om je
stukje groen comfortabel in te richten, zodat je vanzelf meer buiten leeft. Wie helemaal mee wil zijn, moet
langsgaan bij Dedon, waar je in één blik een overzicht krijgt van de laatste outdoortrends.
En wat dacht je van je eigen wellnessplek met sauna en hamam? De specialisten op het event brengen je
graag op de hoogte van de nieuwste, betaalbare verwenmogelijkheden voor bij jou thuis.

Geluk mag dan niet te koop zijn, met een waterpartij in je tuin spartel je toch iets vlotter door het leven.
Door een frisse duik te nemen in je privépool spoel je namelijk meteen alle stress van je lijf. En zoals de
feng shui ons leerde, maakt alleen al de aanwezigheid van water je een stuk rustiger. SFEER toont pools en
buitenjacuzzi’s die helemaal stroomlijnen met jouw interieur.

“Life is better by the pool.”
Tips van de professionals
Elk seizoen duiken weer nieuwe zitbanken, nieuwe stoelen, nieuwe trendkleuren … op. Zie je door de
bomen het bos niet meer? Ons team van binnenhuisontwerpers, tuinarchitecten en andere professionals
maken je graag wegwijs en helpen je om je woondromen vorm te geven met onder meer tuintips en
kleurcoaching.

Woonkunst
Om van een huis een persoonlijke plek te maken, heb je meer nodig dan alleen meubels. Souvenirs,
decoratie, kunst en foto’s geven je interieur een stukje uniciteit waardoor het karakter krijgt. Op SFEER
presenteren een aantal gerenomeerde galeries verschillende sculpturen, schilderijen en foto’s die je
interieur verfraaien.

“ART IS THE MOST INTENSE
MODE OF INDIVIDUALISM THAT
THE WORLD HAS KNOWN.”
Oscar Wilde

Smullen met de ogen
SFEER zou Sfeer niet zijn, mochten er ook nu geen smaakvol aangeklede cateringpunten zijn. In de aperoen cocktailbar bijvoorbeeld kun je alles wat je gezien hebt even laten bezinken bij een ontspannend
glaasje. En natuurlijk komen ook de fijnproevers aan hun trekken. In het gezellig aangeklede restaurant,
waar alles vers voor je ogen bereid wordt, kan je genieten van een heerlijke lunch

WHERE
+ WHEN
Waar?
Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent
Wanneer?
16-18 + 22-24 maart 2018

Openingsuren?
Zaterdag 16.03 – Zondag 17.03

10u30 – 18u30

Maandag 17.03

13u00 – 18u30

Vrijdag 22.03

13u00 – 18u00

Vrijdag 22.03 (Nacht van Sfeer)

18u30 - 22u30

Zaterdag 23.03 – Zondag 24.03

10u30 – 18u30

Toegangsprijs?
Volwassenen: € 12
Online tickets: € 9
Kinderen tot 12 jaar: gratis

Online tickets via www.sfeer.be/tickets
Volg Sfeer via Social Media
Aan te passen
www.facebook.com/sfeergent
www.instagram.com/sfeergent

