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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

GROENSTYLING
GROENSTYLING

OMSCHRIJVING

Introductie
Dat planten tegenwoordig niet meer uit een stijlvol interieur weg te denken zijn, zal iedereen kunnen beamen. Na jaren is de plant terug van weggeweest.
De term Urban jungle zal je wellicht niet vreemd in de oren klinken, ook in bedrijven en in de horeca zijn planten een belangrijk onderdeel van het interieur geworden.
Vandaar deze sessie rond groenstyling.

Omschrijving
We gaan tijdens deze opleiding op zoek naar het antwoord op de vraag, vanwaar deze trend afkomstig is.
En naar wat de trend precies inhoudt en hoe kan u hiermee aan de slag gaan?

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus is bestemd voor iedere starter of professional die graag meer te weten wil komen over plantenstyling en nieuwsgierig is naar trends op gebied van
groengebruik in het Interieur.
Deze is bedoeld voor wie actief is binnen de interieursector, zij het als ontwerper, stylist of etaleur. Maar kan ook een mooie aanvulling zijn voor floristen,
medewerkers van tuin- en/of plantencentra. Let wel, deze opleiding gaat enkel over kamerplanten.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist om deze opleiding te kunnen volgen.

Methodologie
Docente Nele Ghyselen, deelt met u haar kennis vanuit de praktijk en brengt een stukje van haar winkel mee naar het leslokaal. Er is mogelijkheid voorzien om vragen
te stellen.

PROGRAMMA
Deze vragen stel je je beter even vooral met planten in een interieur aan de slag te gaan:
Wat doen planten met een interieur. Is licht belangrijk voor planten? Welke planten zijn makkelijk te houden, en waar begin je beter niet te snel aan? Welke planten
horen waar thuis.
Welke zijn de huidige trends?
Wij geven jouw hierop graag een antwoord!
In deze cursus leren we jou planten te integreren in de styling, maar geven we ook praktische tips mee over de uitvoering en het onderhoud.

DOCENT
Nele Ghyselen, eigenares van bijzondere plantenwinkel Little Green Stories te Gent
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Zij wist in deze zaak haar twee grote passies, planten en interieur mooi te combineren.
https://littlegreenstories.be/
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