
På vores workshops lærer du at binde sæsonens 
signaturbuketter eller skabe dine egne fantastiske 
blomsterdekorationer. På vores Jule-Workshop er 
temaet selvfølgelig dekorationer og buketter til årets 
hyggeligste højtid. Alle kan deltage uanset niveau, 
og du lærer teknikker og grundprincipper fra én af 
branchens top-floralister, Bo Büll.

Vi holder Workshops flere gange om året, så du lærer 
at arbejde med sæsonernes skiftende blomster og 
højtider. Vær opmærksom på, at vores kurser i især 
julens traditionsrige dekorationer er særligt populære, 
og det kan være en god idé at booke i god tid. Se 
oversigt over sæsonens workshops og book her.

Jule-Workshop

Julebrunch i Charlottehaven 
Når blomsterkunstneren pynter op

Nyd en lærerig brunchmorgen i selskab med blomsterkunst-
ner Bo Büll. Bo Büll er ikke uden grund en af Danmarks mest 
anerkendte floralister, for de blomsteruniverser han kreerer, er 
altid inspirerende og uforglemmelige. Til arrangementet har Bo Büll 
skabt to juleborde, med hver sit stemningsfulde udtryk. 

Hør Bo Büll fortælle om hvor han finder sin inspiration, og 
hvordan han arbejder kreativt med julens mange, smukke 
traditioner.

Søndag den 17. november kl. 10.00
Arrangementet varer cirka 2 timer
Pris 345,- Inkl. Charlottehavens brunch

Tilmelding her: 
booking@charlottehaven.com

Nyhedsbrev, julen 2019

Vi har givet vores 
hjemmeside en 
kærlig overhaling 
så den nu er blevet 
endnu mere inspire-
rende og let at finde 

rundt på. Der er mange nye billeder, og 
der kommer løbende flere til. Som noget 
nyt kan du indlægge en ordre direkte via 
hjemmesiden og melde dig til vore popu-
lære Workshop-arrangementer.

Mange har allerede bestilt årets juleud-
smykning til reception, kontorer og salgs-
lokaler. En fint afpasset juledekoration i 
receptionen er en smuk og stemningsfuld 
måde at byde velkommen, og dekorationer i 
kontorer og mødelokaler løfter stemningen.

Vi har masser af kreative ideer til udsmyk-
ning, der passer til netop jeres virksomhed 
og branche, så kontakt os endelig – besøg 
www.bobull.com/order

Ny hjemmeside

Erhvervskunder: 
Tid til at bestille årets 
juleudsmykning

Du kanstadig nå det!


