PRESSEMEDDELELSE MAJ 2016
Dansk designvirksomhed bryder igennem på Chelsea Flower Show 2016
Når de mere end 160.000 gæster besøger den verdensberømte haveudstilling i slutningen af maj i London,
vil de blive præsenteret for dansk kunst i form af levende pileskulpturer og –træer fra den danske
designvirksomhed Baugaarden.
Baugaarden har med sin levende kunst i pil gjort sig bemærket på den internationale scene, og i år kan
designer Heinrich Braun se sine værker være repræsenteret i ikke mindre end fem af de smukke
showhaver, som er det helt store tilløbsstykke på Chelsea Flower Show.
”Chelsea Flower Show er den grønne branches Cannes- festival, og jeg er stolt over at være det, der svarer
til at være nomineret i 5 kategorier. Det er dejligt at kunne bidrage til denne storslåede oplevelse, som
Chelsea Flower Show altid er”, siger Heinrich Braun.
Den engelske prisvindende forfatter og haveekspert Jekka McVicar inkluderer flere af Baugaardens
piletræer i sin designhave, der bærer temaet ”Health, Happiness and Healing”. Derudover bliver både
piletræer og –skulpturer udstillet i de fire udstillingshaver, som den engelske brancheorganisation for det
grønne fag Horticultural Trade Association står bag.
Heinrich Braun har skabt sig et navn i den engelske haveverden ved at have deltaget på adskillige messer og
shows i England gennem de sidste 3 år. Dette års gennembrud sker på baggrund af en idé, Heinrich Braun
fik i 2015, da han deltog på Hampton Court Flower Show.
”Vi har initieret et projekt i England, der i alle aspekter skal bidrage til det engelske samfund. Projektet
hedder ”Willow For Wellbeing” og målet er at tilbyde levende kunst af pil produceret i England, af lokalt
dyrket pil til det engelske marked. Projektet har også en social vinkel idet mennesker med specielle behov
skal være en del af processen, fra pilen høstes på marken til den færdige pileplante sælges til den private
haveentusiast eller det lokale havecenter. Det vil skabe arbejdspladser i England og give den enkelte
englænder mulighed for at støtte et socialt projekt, der gavner lokalt,” fortæller Heinrich Braun.
På Chelsea Flower Show deltager Heinrich Braun på en stand, hvor piletræerne kan købes. En del af salget
doneres til to engelske velgørenhedsorganisationer, Thrive og Perennial, der begge deltager i projektet.
For mere information kontakt Baugaarden på tlf. 40 307 306 eller info@baugaarden.dk.
_______________________________________
Chelsea Flower Show afholdes hvert år i maj måned i det fashionable område Chelsea i London. Den siges at
være verdens mest berømte haveudstilling, og den tiltrækker internationale gæster fra hele verden.
Her bliver det ypperste indenfor have præsenteret, og mere end 160.000 gæster betaler op til 1.000 kr. i
entré for at komme ind og se den smukke udstilling.
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Billedtekst: Heinrich Braun fra Baugaarden udstiller sine piletræer på Chelsea Flower Show i år. (foto:
baugaarden.dk)

Billedtekst: The Willow Wand® er navnet på det piletræ, som
er første resultat af ’Willow For Wellbeing’-projektet i
England. (foto: baugaarden.dk)
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