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Kulturevents under åben
himmel i barokhaven
Torsdag 6. juni læser C.Y. Frostholm op af sin essaysamling
ARRANGEMENTER Gl. Holtegaard præsenterer i samarbejde med Rudersdal Bibliotekerne to sommerevents under
åben himmel i den historiske
barokhave. Begge med afsæt i
menneskers forhold til have
og natur.
Torsdag 6. juni kan man
møde forfatter og billedkunstner C.Y. Frostholm, der læser
op fra sin essaysamling 'Træmuseet' fra 2018 og anbefaler
sommerlæsning.
Forfatter og billedkunstner
C.Y. Frostholm, eller bare 'Cyf ',
forener lyrik, prosa, erindringer og fotos og skaber eksperimenterende og poetiske bøger.
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Drivhus
og haveglæde

Inspiration og gode tilbud

Juliana Oase 8,8 m2 • Antracit • Hærdet glas • Vejl. pris 32.999 kr

Blandt årets bedste bøger

VI UDREGNER GERNE ET SAMLET TILBUD

Frostholms hidtil største udgivelse, 'Træmuseet', blev præmieret af Statens Kunstfond
som en af ti af årets bøger i
2018 og indstillet til Politikens
Litteraturpris 2018 og Kritikerprisen 2018.
Torsdag 20. juni kan man i
barokhaven møde journalist
og klimaaktivist Signe Wenneberg til et foredrag om haver,
hverdagsaktivisme og bæredygtighed.
Signe Wenneberg er forfatter, journalist, blogger, fore-

Juliana Oase fås også i 13,5 m2 til KAMPAGNEPRIS i juni 36.999 kr
6. juni kan man i barokhaven ved Gl. Holtegaard møde forfatter og billedkunstner C.Y. Frostholm, der læser op fra ssaysamling 'Træmuseet'.

dragsholder, rådgiver og underviser.
Hun er kendt som en tv-person og debattør med stor gennemslagskraft og har i de senere år brugt sin stemme til
fordel for natur, dyr, burhøns,
madspild, rene fødevarer, mil-

jø, bæredygtigt byggeri, klima
og bæredygtighed.
Til begge arrangementer
kan man låne bøger fra Rudersdal Bibliotekernes mobile
bibliotek samt nyde en sandwich og et glas af Gl. Holtegaards æblecider.
jesl

Kom med til årets største havefest
Når CPH Garden den 20.-23. juni åbner
havelågen bliver det en forlænget weekend
fyldt med eksklusive messe-tilbud, haveglæde
og inspiration til havelivet.

Mød os
på CPH
Garden

På Julianas stand kan du
høre Rasmus og Mathias
fortælle om at skabe rum i
haven med drivhus

Mød Bergs Fairytale Garden,
der øser at deres erfaring med
selvforsyning og den
designede køkkenhave

Blomsterdekoratør
Helle Dampe fortæller om
citrus i drivhuset

TV-læge Peter Qvortrup
Geisling svarer på spørgsmål
om ”Naturen på recept”

Drivhusklubbens egen drivhusekspert Lars Lund
giver gode råd til, hvordan du kommer videre
med brugen af dit drivhus.
Se mere på www.drivhuscenter.dk

Lansing stol
kampagnepris DKK 1.999,-

Hampsted stol
kampagnepris DKK 1.749,-

20%
ved køb
af 3 stk

Køb lækre
krukker mens
udvalget er størst

Kampagneperiode: 1. marts til 31. juli 2019.

Møbler
spændende gaveideer
• Tæpper
• Gardiner
• Belysning
Hovedgaden
2, 3460
Birkerød
• Tlf. 40 og
55ikke
12 75mindst
• www.interieur-design.dk
Åbningstider:
lukket • tirsdag-fredag
• Lørdag 10.00–14.00
HovedgadenMandag
2, 3460 Birkerød
• Tlf. 40 55 1211.00–18.00
75 • www.interieur-design.dk

Juliana Drivhuscenter
København
Kirkebjerg Parkvej 16
2605 Brøndby
www.drivhuscenter.dk
Find vej

Gabriel Ash • Drivhus i
canadisk cedertræ på
special mål • Fx Planthouse 8
på mur eller cederpanel
Fra 49.000 kr
Åbningstider
Tirsdag
9.30 - 17
Onsdag
9.30 - 17
Torsdag
9.30 - 17
Fredag
9.30 - 17
Lørdag
10 - 14

