Invitation

Cph Garden 2019 – Branchedag
I forbindelse med Cph Garden inviterer Haveselskabet til en speciel event for den grønne branche.
Fredag den 21. juni fra kl. 9-14 med mulighed for at blive til Cph Garden frem til lukketid kl. 18.

Program
Kl. 9.00

Let morgenmad.

Kl. 9.45

Velkomst ved Haveselskabets direktør Charlotte Garby.

Kl. 10.00	Andi Pettis (US) tidligere Horticutural Director ved High Line i New
York og nu Director of Horticulture ved Governes Island (også
en park i New York). Andi Pettis vil fortælle om: Hvordan hun har
arbejdet med den oprindelige plan fra havedesigner Piet Oudolf.
Hvordan de har lavet en strategi for vedligehold af parken, efter
den er blevet en af de mest besøgte attraktioner i New York. Hvad
fremtiden byder på af rekreative områder med afsæt i erfaringerne
fra High Line og planerne for Governors Island. Oplæg på engelsk.
Kl. 11.00

Kort pause og en frisk kop kaffe.

Kl. 11.15	Landskabsarkitekt Catrine Hancke fortæller om
Fremtidens have, som hun har tegnet til Cph
Garden med hjælp fra adm. direktør Louise Byg
Kongsholm fra pej gruppen, der har set ind i
krystalkuglen.
Kl. 12.00	Louise Byg Kongsholm fra pej gruppen
fortæller om 8 megatrends, alle bør kende.
Kl. 12.30	Overrækkelse af Havekulturfondens Hæderspris med begrundelse.
Kl. 12.50	Præsentation af anlægsgartnerne og designerne bag Cph Gardens showhaver.
Kl. 13.00

Sandwich og networking i Haveselskabets Café.

Du får også et net med vand, kaffekupon og materialer fra dagens
præsentationer og fri adgang til Cph Garden. Ved Haveselskabets Café
vil det også være muligt at møde nogle af anlægsgartnerne og andre
grønne virksomheder, der har bidraget til Cph Garden.
Der er kun 200 pladser – og de koster 300 kr. (inkl. parkering).
Billetter bestilles her:
www.flexbillet.dk/cphgarden/branchedag/token/2019
Praktisk info
Cph Garden foregår på Marbæk Pladsen
(ved Marbækstien) 2750 Ballerup.
Ved ankomst skal billetten fremvises ved indgangen, hvor
der udleveres keyhanger, der fungere som billet resten af
dagen. Branchedagen foregår ved showscenen.

