
Sammen med floral-designer Annette Von Einem byder SMK  indenfor til et eksklusivt 
arrangement, der tager udgangspunkt  i, og henter inspiration fra museets aktuelle 
særudstilling ”Blomster og Verdenssyn”.  Slip kreativiteten løs mellem levende 
blomster, kunstværker og moderne blomsterbinderi.

Køkkenchefen i SMK’s café har haft næsen i blomstermalerierne, og krydret 
menukortet med blomsterretter og -desserter. En af disse helt særlige blomstrende 
desserter, er inkluderet i arrangementet.

Arrangementerne bærer individuelle temaer, hvoraf nogle knytter sig specifikt til 
udvalgte værker fra udstillingen. Temaerne er bla.  ”Forårshave og forårsblomster”, 
”Den klassiske rosenopsats” og ”Barokblomster anno 2013”.

SE, SMAG
OG BIND
BLOMSTER! 

Pris pr. tema-aften: 875 kr.
Køb din billet på billetlugen.dk
Begrænset antal billetter

Blomstrende tema-aftener
på SMK ved Annette Von Einem
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P R O G R A M  F O R  B L O M ST R E N D E  T E M A- A F T E N E R
16.00 Guidet omvisning i museets aktuelle særudstilling ”Blomster og Verdenssyn”.

17.00 Ugens hjemmelavede blomsterdessert og blomsterte i Caféen

17.30 Prisvindende floral-designer Annette Von Einem underviser i blomsterbinding,
 og i kunsten at kreere en blomsteropsats trin for trin.

19.30 Aftenen rundes af og kreationerne tages med hjem.

T E M A E R  O G  D ATO E R
29. MAJ, FORÅRSGRENE & FORÅRSBLOMSTER
Hvordan kombineres grene og blomst? Spændende forårsarrangement af årstidens spirende grene 
og blomster.

19. JUNI, SOMMERHAVEN
Flet af pil og arrangér stier med sten og grene. Skab dit eget lille stykke have arrangeret i skåle, 
opsats til bord eller altanen.

3. JULI, SOMMERHAVENS BLOMSTER 
Bind en buket i nutidens stil og få kendskab til varebehandling,  buket binderi og  afprøv 
kombinationer af arter og farver. Arbejdet er med udgangspunkt i ét af udstillingens malerier.

21. AUGUST, DEN KLASSISKE ROSENOPSATS
Den klassiske rosenopsats kombineret med forskellige sorter og farveflor.  Arbejdet er med 
udgangspunkt i et af udstillingens malerier 

18. SEPTEMBER , BAROKBLOMSTER ANNO 2013
Liljer, iris og andre haveblomster, som fandtes i Hertugens Barokhave på Gottorp Slot, arrangeres i 
nutidigt blomsterarrangement og klassisk opsat. Arbejdet er med
udgangspunkt i et af udstillingens malerier.

16. OKTOBER , NATURENS BÆR
Skab et ophæng til døren og andre spændende arrangementer af naturens bær og frugter.
Der er mulighed for at vælge på dagen.

O M  A N N E T T E  VO N  E I N E M
Annette Von Einem har med sine 18 års erfaring indenfor sit felt, gang på gang formået 
at rykke grænserne for plantestyling,  floral design og eventstyling. Hun rangerer blandt 
Danmarks absolut dygtigste konkurrencebindere, og har de seneste år bla. høstet titlen 
som DM sølvvinder, Københavnsmester, Tivolimester samt vinder i kategorien bedste 
brudebuket ved Nordisk Mesterskab i 2009, hvor Annette opnåede den hidtil højeste 
pointsum, og hvor Danmark i øvrigt vandt sølv. 
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