Persbericht
Sfeer inspireert, Sfeer verrast!
Sfeer, hét event voor interieur, tuin en zwembad.
14 t/m 16 maart &
20 t/m 22 maart 2020
Flanders Expo Gent
Ook zo ongelooflijk veel zin in de lente? Hoog tijd dan om een bezoek te plannen aan
Sfeer! De Gentse woonbeurs is dé niet te missen afspraak voor iedereen die een hart
hee! voor binnen- en buiteninrichting. Sfeer brengt interieur, tuin en zwembad bij
elkaar op zo’n 17.000 m 2 . Een feest voor alle zintuigen dat in maart plaatsvindt!
Wat is er te zien op Sfeer? Of beter gezegd, wat is er niet te zien? Het ganse event
barst van inspiratie. Niet alles wordt hier verklapt maar het is niet anders dan
verrassend en voor elk wat wils. Het woonevenement is opgedeeld in verschillende
zones en er vinden tal van boeiende workshops plaats.
Sfeer bubbelt en bruist! Hier is alvast een voorsmaakje.

INTERIEUR
INTERIEURS MET KARAKTER
‘Toon me je huis en ik zeg je wie je bent’. Al wie zijn huis inricht, legt een deel van zijn
persoonlijkheid en karakter in zijn of haar interieur. Smaakvol, gezellig en eenvoudig of net
doorleefd, speels en eigenzinnig? Ben je nog op zoek naar wat bezieling voor je thuis? Op Sfeer vind
je verrassende nieuwigheden uit de woonwereld voor rustgevende of net spannende interieurs.
Trendy verlichting? Een vintage eettafel? Of enkele kleurrijke kussens voor een quick fix van je
interieur? Hier ben je op de juiste plek!

LET'S GO OUTSIDE
GROEN ZORGT VOOR INSTANT HAPPINESS
Waarom naar de andere kant van de wereld reizen als je ook heerlijk kan onthaasten in je eigen
tuin. Vandaag de dag is een eigen stukje groen hebben de nieuwe luxe om er wat te dromen, wat te
mediteren en alle stress achter je te laten. Het is heerlijk onthaasten in de natuur zonder daarom te
moeten reizen. En uiteraard wil je je laten verleiden door de meest perfecte tuinmeubels en
accessoires. Tijdloos elegant of vrolijke kleuren? Keuze te over op Sfeer.
Knoop zeker en vast ook een gesprek aan met onze tuinexperts want zij weten als geen ander hoe je
je tuin omtovert tot jouw groene walhalla.
Heb je helemaal geen groene vingers? Dan kan een eigen wellnessplek met sauna en hammam je
misschien wel heel blij maken. Vandaag zijn er heel wat betaalbare verwenmogelijkheden op de
markt.
Praat met specialisten en ontdek alle nieuwigheden op Sfeer. Of trakteer jezelf door met enkele
to"e planten naar huis te gaan. Instant happiness verzekerd en groene vingers (quasi) overbodig.
“LIFE IS BETTER BY THE POOL // POND”
Het leven is een stuk beter als er water in de buurt is! Water in je tuin hee! een sterke
aantrekkingskracht. Altijd al gehad. Water is leven, vrijheid en ook rust. Is dat nu onder de vorm van
een heerlijke buitenjacuzzi, een strakke vijver of een luxueus zwembad? Op Sfeer vind je waar je al
heel lang van droomt.

ADVIES & KUNST
GRATIS WOONADVIES
Hoogglans verf, rotan, pampas, prints en ronde vormen. Interieurtrends waaien ons om de oren. Zie
je door de bomen het bos niet meer? Teams van binnenhuisontwerpers, tuinarchitecten en andere

professionals maken je wegwijs en helpen je om je woondromen vorm te geven.
KUNST IN HUIS
Als Oscar Wilde zegt “Art is the most intense mode of individualism that the world has known”, wie
zijn wij dan om hem tegen te spreken. Op Sfeer haal je je hart op aan beeldhouwwerken,
schilderijen en foto’s die je interieur nét dat eigen en unieke karakter geven.

CULINAIR GENIETEN & NACHT VAN SFEER
LEKKER OP SFEER
Sfeer zorgt voor smaakvol aangeklede cateringpunten. In de apero- en cocktailbar kan je alles wat
je gezien hebt even laten bezinken bij een goed glas. In het gezellig restaurant en de verschillende
foodstands komen de fijnproevers aan hun trekken.
NACHT VAN SFEER
Elk jaar vindt een sfeervol avondevent plaats. Alle standen blijven op vrijdagavond 20 maart open
voor het publiek tot 22 uur. Hapjes, drankjes en de juiste muziek zorgen voor een gezellige
ambiance. Een VIP-ticket kan online worden aangekocht aan voordeeltarief.
Saxofonist, Charles Sax zorgt voor de muzikale klasse en later op de avond zal hij samen met DJ Ellis
(Jeux d’Hiver, Blue Buddha Knokke en Baouzza Hasselt) het échte feest kickstarten aan de Catering
zone. Trek gerust je dansschoenen aan!

WORKSHOPS & LEZINGEN
1. MUURDECORATIE VAN HERBRUIKT KARTON - HILDE BARTIAU
Iets waardeloos waardevol maken. Een trigger voor jou? Hilde Bartiau leert je werken met
kartonnen dozen en zo originele, eigentijdse en sfeervolle muurdecoratie te maken. Sfeer
brengen in je huis… is net dat ietsje meer wanneer er een verhaal in schuilt! Tijdens de
workshop start je met een wandtapijt in karton. Verschillende technieken worden aangereikt
en je gaat met een berg inspiratie naar huis.
simplepresent.be

2. GEEF JE MEUBEL EEN TWEEDE LEVEN - VINTAGE & WOOD, ATELIER VDB, NANCY
VAN QUICKELBERGH
Leer restylen en ga aan de slag met decoratieve verftechnieken. Geef je oude meubels een
nieuw tweede leven en leer alles wat je maar wil weten van de fantastische workshopdocente
Nancy van Quickelbergh.
vintageandwood.be
3. LEER HOE JE MET KLEUR, CONTRASTEN EN COMBINATIES SFEER KAN
SCHEPPEN - MICHELE GEEREBAERT
Michèle Geerebaert, is architect én interieuradviseur. Vanuit haar brede ervaring en
belangstelling wijdt zij je in in de wonderlijke wereld van kleur. Ze toont o.a. hoe verschillende
ontwerpers kleur toepassen in verschillende stijlen. Je leert hoe je met kleur, contrasten en
combinaties de sfeer en de ruimte kunt scheppen waarin jij je thuis voelt!
Je kijkt naar interieurs en leert deze ontleden waardoor je na enige tijd een
'kleurenvocabulaire' met oplossingen voor uiteenlopende problemen opbouwt. Door de
jarenlange ervaring van Michele Geerebaert krijg je als het ware een denkkader mee zodat je
verder kijkt dan wat vandaag hip en trendy is.
4. MAAK JE EIGEN KAARS - LIVING CANDLES
Kaarsen kan je kopen in de winkel, of je kan ze ook gewoon zelf leren maken! Hier is je kans.
Living Candles leert je kaarsen maken van superieure kwaliteit, met je eigen handen en op
een veilige manier. Je gaat sowieso met een uniek stuk naar huis.
livingcandles.eu
5. PROEF DE LENTE! - LAURENT RICHARD O.L.V. VICKY CORBEELS
Kom en leer exclusieve lentewijnen proeven. Vicky Corbeels, Wine Lady of 2015, leert je
alles over de verschillende aroma's, de frisheid en de vele culinaire mogelijkheden.
viconsult.be
6. DE EETBARE (STADS-)TUIN IN EEN NOTENDOP - KRUIDEN CLAUS, LODE CLAUS
Maak kennis met de échte smaakmakers van de keuken: kruiden, vergeten groenten en
eetbare bloemen. Tijdens deze workshops leer je leuke weetjes en anekdotes over courante
en minder courante kruiden, bijzondere vergeten groenten en verrassende eetbare bloemen.
Ga naar huis met een heleboel toffe tips om zelf aan de slag te gaan!
kruidenclaus.be

KLIK HIER VOOR BEELDMATERIAAL

PRAKTISCH
Waar
Flanders Expo
Maaltekouter, 1
9051 Gent

Wanneer
Zaterdag 14 maart t/m maandag 16 maart 2020 &
Vrijdag 20 maart t/m zondag 22 maart 2020.
Openingsuren
Van 10u30 tem 18u30
NACHT VAN SFEER op vrijdag 20 maart van 18u tot 22u.
Toegangsprijs
Ter plaatse: € 12
Online: € 10
Nacht van Sfeer (VIP) ticket ter plaatse: € 25
Nacht van Sfeer (VIP) online: € 20,50
Gratis voor kinderen <12 jaar.
Meer info
sfeer.be
www.facebook.com/sfeergent
#sfeergent
Noot voor redacties
Accrediteren voor Sfeer kan via sandra@catscommunication.be.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier

