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of folklore
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BLOEMEN- EN PL ANTENGEBRUIK
wilde uitstraling. Droogbloemen zijn nog steeds van
toepassing, maar hebben zeker niet de overhand.
De planten dragen duidelijk bij aan het gevoel van een warme
huiselijkheid. Planten staan overal en lijken totaal onderdeel
van het leven te zijn, overal past een plant bij. Daarnaast
worden buitenbeentjes omarmt en bijzondere vormen
gekoesterd.

Kleurrijke boeketten en
arrangementen met een
wilde uitstraling

KLEURGEBRUIK
De verschillende kleurcombinaties die de kleurkaart
kan opleveren is uiteenlopend zoals hieronder te zien
is. De verschillende elementen zoals jaren ’70 en
folkore invloeden zijn in de kleurcombinaties terug
te vinden.

COLOUR KE Y 1

Droogbloemen zijn nog
steeds van toepassing , maar
hebben zeker niet de
overhand

COLOUR KE Y 2

COLOUR KE Y 3

B E E L D M AT E R I A A L
De trendbeelden zijn gratis te downloaden op
www.bloemenbureauholland.nl of via de QR code
en mogen gebruikt worden met creditvermelding
Mooiwatbloemendoen.nl en/of Mooiwatplantendoen.nl.
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Diverse en kleurrijke boeketten en arrangementen met een
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Door de verharding in de samenleving hebben we het
gevoel dat we de samenhang en harmonie kwijt zijn
geraakt. Meningen staan lijnrecht tegenover elkaar en
respect voor elkaar is vaak ver te zoeken. Ook respect voor
de omgeving en de producten om ons heen lijkt sterk te
zijn afgenomen. Er is behoefte aan herstel.

KLEUREN

Vrolijke mix van jaren ’70
en folkore

De

gebruikte
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kleuren

zijn

vrolijk

en

gevarieerd. Een bont palet van kleuren die in
eerste instantie niet bij elkaar lijken te
passen. We zien zowel natuurlijke tinten als
felle tinten en pastellen naast donkeren.
Deze

diverse

kleurkaart

biedt
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veel

verschillende mogelijkheden voor kleurcombinaties.
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Deze trend is daar een reactie op. Meer aandacht voor alle diversiteit
om ons heen lijkt het devies. Meer respect voor de levensduur van
een product. Niet weggooien, maar repareren, herstellen en met
liefde weer oplappen. Dit leidt tot een interieur waarin veel
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verschillende invloeden terug te vinden zijn. Het is niet één duidelijke
gladgestreken sfeer, maar juist een bonte verzameling waar liefde
en respect voor het product uit spreekt. Toch zijn er duidelijk wat
richtlijnen te herkennen zoals invloeden uit de jaren ’70, maar ook
invloeden uit boerse folklore, handwerk, fijne bloemetjesdessins en

PANTONE 2227 C

producten die uit verschillende stukjes lijken samengesteld te zijn.
Alsof het om een soort lapwerk of patchwork gaat. Het eindresultaat
is persoonlijk en uniek met het idee dat alles en iedereen welkom is.
Hierdoor straalt dit interieur hartelijkheid en warmte uit.
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VORMEN
De vormen zijn divers. Soms geïnspireerd op de
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jaren ’70 en soms op boerse folklore. Daarnaast is
handwerk belangrijk. Dit beïnvloedt mede de vorm.
Soms zijn de vormen samengesteld en willekeurig
ontstaan door bestaande producten te recyclen of
voor een ander doel te gebruiken.
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DESSINS
De belangrijkste inspiratie voor de dessins zijn de jaren

M AT E R I A L E N

’70 of folklore. Ondanks dat de dessins door elkaar
gebruikt

worden,

wordt

het

geheel

nooit
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te

Veel materialen zijn gebaseerd op de jaren ’70 zoals

schreeuwerig of ongemakkelijk. Er wordt telkens

jersey, bouclé, ribfluweel, textiel, haak- en breiwerk,

gezocht naar een nieuwe harmonie tussen deze uit

fineer, tegels en keramiek.

elkaar liggende stijlen.
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