
winkels over ons nieuwsbrief

UNIEKE COUTURE VAN LIEVELINGSBLOEMEN
Insamenwerking met Mooiwatbloemendoen.nl presenteerde Edwin Oudshoorn THEMANOR
BLOOMS

Exclusiefvoor Mooiwatbloemendoen.nlheeft ontwerperEdwin Oudshoorn levendigecouture
creaties ontworpen met veertien Lievelingsbloemen. THE MANOR BLOOMS, een show
van Lievelingsbloemen in de vorm van een tableau vivant, is de start voor de
Lievelingsbloemcampagne waarbij je niet ‘zomaar een bloem geeft’… en in dit geval niet
zomaar een bloem laat zien.

Voor de tweede keer lanceert Mooiwatbloemendoen.nlop zo’n uitbundige wijze de
Lievelingsbloemcampagne. Dit keer ligt de focus op‘niet zomaar een bloem”geven, maar
iemands Lievelingsbloem’. 

Susan Iping, campagnemanager vanBloemenbureau Holland: ‘Recent onderzoek wijst uitdat
mensen doorgaans een bloem als hun favoriet bestempelen, omdat “het pastbij ze als persoon”.
Het ontvangen van nietzomaar een bloem, maar je lievelingsbloem wordt extra speciaal, omdat
de anderlaat zien dat hij of zij zich heeft verdiept in jouw voorkeuren.Edwin Oudshoorn geeft
mensen in deze unieke show nog meerredenen om een bloem als favoriet te hebben.’

Deontwerper

Edwin Oudshoorn (1980), geboren en getogen in debollenstreek, groeide uit tot een
gerenommeerde ontwerper, die de talen van modeen bloemen als geen ander spreekt. Speciaal
voor deze lancering vertaalde hijzijn liefde voor bloemen en het leven naar veertien veelzijdige
ontwerpen, dieals levende kunstobjecten in de historische stijlkamers van art-deco mansion
Nes116 ‘geëtaleerd’ werden.

 “Het gaat mij niet om één lievelingsbloem, maar om de liefde voor alle bloemen.
Daarom heb ik deze collectie gemaakt’, zegt Edwin Oudshoorn die voor de show
met de master floristen van The Wunderkammer samenwerkte. ‘In mijn geval
waren de ruimte en de bloemen bepalend als inspiratie voor de collectie.„
— Edwin Oudshoorn
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OVER MOOIWATBLOEMENDOEN.NL

Mooiwatbloemendoen.nl is een initiatief van Bloemenbureau Holland en laat consumenten ervaren dat bloemen
volop blijdschap brengen.

DeLievelingsbloemen

De Lievelingsbloemen dieEdwin Oudshoorn gebruikte voor zijn creaties: de gladiool, Chrysant,
hortensia, Alstroemeria, aster, lelie, roos, Anthurium, gerbera, Dahlia,anjer, orchidee,
Delphinium en lisianthus.

Noot voor redactie

Voor meer informatie, beeldmateriaal, lookbook & event fotografie, filmmateriaal, neem contact
op met Laurien Vest, The Gardeners.
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