
GREEN IS THE NEW GREEN

Online Magazine 'The Green Gallery' lanceert tweede editie met als thema: planten.

Please see the presskit for the English press release. 
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Vandaagstaat de tweede editie van het online magazine The Green Gallery live. Het
magazine viert de natuur op uitbundige, sensuele en eigentijdse wijze, met ditkeer als
centrale thema: planten. The Green Gallery wil met artistieke eninspirerende content
lezers de schoonheid van de natuur laten ervaren. Wie evenniet oplet, verzandt zomaar
in een uren durend groen paradijs. En dat is geenstraf.

Het is niet moeilijk om in deze editie van TheGreen Gallery verstrikt te raken in het prachtige
materiaal dat zich paginavoor pagina digitaal ontvouwt. Van begin tot eind is het een
weelderige groenereis die je langs beauty reportages, designfiles, kunstprojecten en food art
voert. Niet voor niets is de titel van deze editie dan ook: Opulent gifts of Nature, waarbij de
makers hebben gezocht naar spraakmakende plantenliefhebbers, toonaangevende
kunstenaars en fotografen.

Muze vanvelen

Van heuse Victoriaanse ‘Fern Craze’ tot een modernFern Paradise, de varen heeft een
comebackgemaakt vanjewelste. En dat viert The Green Gallery in een sensuelefotoreportage
waarbij niet alleen de varen de eye-catcher is. De eigenzinnigemuze wordt ook door
kunstenaars Maarten Kolk & Guus Kusters geportretteerd.In een fotoserie verandert de varen
in een delicate danseres.

HistoricBeauty

In Historic Beauty laat The Green Gallery drie hedendaagse, toonaangevendetrendsetters elk
een moderne interpretatie maken van het historische schilderij ‘Day Dream’ (1880) vanDante
Gabriel Rossetti. Dit doen zij op heeluiteenlopende en authentieke wijze, wat heeft geleid tot
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een inspirerend enzeer divers tableau.

Takecare!

Dat we niet zonder groen in ons levenkunnen, moge duidelijk zijn. We moeten voor onze
natuur zorgen en er respectvolmee omgaan. Sommigen gaan daarin behoorlijk ver en creëren
nieuwe werelden vangroen waar we ons compleet in kunnen verliezen. The Planthunter is zo’n
platform. The Green Gallery sprak met oprichtster Georgina Reid die zoliefdevol over planten
vertelt, dat je kijk op groen onmiddellijk verandert.

Enverder…

Planten zijn heerlijk! Dat bewijzen EvaKosmas Flores, bekend van Adventuresincooking.com,
en Marta Greber van Whatshouldieatforbreakfast.comin heerlijke recepten geïnspireerd op de
natuur. En ja, het ziet er ook nogeens oogverblindend uit.

Verder zien we een prachtigebeautyshoot, een exclusieve fotoserie van fotografe Liliroze,
shoppinginspiratie,groenschatten, unieke schetsen en kunstwerken, kortom, lees en verdwaal
in denatuur.

Bekijk het onlinemagazine op thegreengallery.com

Volg TheGreen Gallery op Instagram, Twitter en Pinterest.
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Noot voor deredactie

Over The Green Gallery

Het online magazine The Green Gallery laat consumenten op geheel eigen wijze de
schoonheid van bloemen en planten ervaren. Esthetisch, rauw, vrouwelijk,betoverend en
eigentijds. Het magazine is een online galerie waarin bloemen enplanten worden
gepresenteerd als muze voor liefhebbers van mode, food, design,kunst en interieur. The Green
Galleryis beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Frans en komt meerdere malenper
jaar uit.

The GreenGallery is een initiatief van Bloemenbureau Holland en is totstand gekomen onder
creatieve leiding van Nancy Berendsen, voorheen managingeditor van Holland Herald
Magazine en hoofdredacteur van diverse Nederlandselifestyle magazines.

Bloemenbureau Holland promootbloemen en planten in diverse Europese landen. In
Nederland doen ze dat met demerken Mooiwatbloemendoen.nl en Mooiwatplantendoen.nl.

ContactBloemenbureau Holland:

Esther deWaard | e.de.waard@bloemenbureauholland.nl | 06 53 39 10 61
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ABOUT THE GREEN GALLERY

The online magazine The Green Gallery shows consumers the beauty of flowers and plants in its very own way.
Aesthetic, raw, feminine, enchanting and contemporary. The magazine is an online gallery where flowers and plants
are shown to be muses for lovers of fashion, food, design, art and interior. The Green Gallery is available in Dutch,
French, German and English and will appear several times per year.

The Green Gallery is initiated by The Flower Council of Holland and came to life in the creative hands of Nancy
Berendsen, former editor-in-chief of Holland Herald and other Dutch lifestyle magazines.

The Flower Council of Holland promotes flowers and plants to consumers in a number of European countries.
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