præsenterer

URBAN WOODLAND

Showhaven Urban woodland er tænkt som en lille pocket-garden i byen. Temamæssigt er stilen strømlinet og nordisk, og layoutet er stramt og grafisk i sin opbygning.
Mens ét haverum består at et åbent terrassemiljø, der opfordrer til socialt samvær,
fungerer et andet af havens rum som et afsides retræte, hvor her er plads til et
stille øjeblik i hverdagseskapismens tegn. Som kontrast til showhavens stramme
opbygning er bevoksningen ganske utæmmet og naturalistisk i sit udtryk. Beplantningen er kurateret efter den danske natur og inspireret af skovens bund,
deraf showhavenavnet Urban woodland.

URBAN WOODLAND (fortsat)

I haven kan man bl.a. opleve et stort antal bregner og græsser men også strukturelt styrede planter klippet i kugler og kuber.
En silkeglat flisebelægning udgør rammen for det første af havens mindre rum.
Ved denne møblerede plads finder man et udekøkken, som indrammes af en smal
pergola og en væg af lameller, som kaster et smukt skyggespil ud på havens flader.
Fortsætter man turen mod den bagerste del af haven, ændres belægningsfladen
til terrasseplateauer. Her findes blandt andet en lang gangbro, som flankeres af et
langt bassin og en lille samling planter af mere eksotisk herkomst.
Fra gangbroen går man mod havens sidste rum; pergolaen, der er indrettet som en
lille afslapningszone med plantevæg og kig mod havens vandspejl.
Pergolaen og dele af udstillingshaven kommer i øvrigt til at få lidt ekstra udstillingstid i Tivoli Friheden i Aarhus, hvor den vil blive genopført under navnet; The
Freedom Square.

Designeren
Karina Emilie Revsbæk Lauesen
Karina Emilie Revsbæk Lauesen har
en mission om at skabe tidløse tilflugtssteder og at give haven en god
struktur, som både er smuk og brugbar. Det gør hun gennem sin virksomhed Haverummet Havedesign, som
designer funktionelle haver i et minimalistisk formsprog, hvor rummets
stemning og atmosfære er i fokus.

Partneren

Anlægsgartneren

Tivoli Friheden er Aarhus’ forlystelsespark placeret i gåafstand fra
centrum i den smukke Marselisborgskov. Om sommeren afholder
Tivoli Friheden landets største blomsterfestival. Her kan man hvert år
opleve en farveeksplosion af et blomsterhav, lyserøde begonier, grønne
buksbom, lilla sommerfuglebuske,
blå lobelia, røde roser, lyslilla røllike,
hvide kæmpeliljer, en himmel af
forskelligt farvede paraplyer, en eksplosion af blomsterkonfetti fordelt
over hele parken.

Elite Anlæg blev startet af Stig
Heinz Olsen i 2010. De løser opgaver
for privatkunder, kommuner, boligforeninger samt små og store virksomheder og bidrager med nye ideer
og kreative løsninger. Dagligt holder
de til i Roskilde, Frederikssund og
Holbæk, men kører overalt på Sjælland. Elite Anlæg var anlægsgartner
på showhaven Havedrømme til alle
designet af Hannu Sarenström, der
vandt prisen som publikumsfavorit
ved Cph Garden i 2019.
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Planteliste
Stauder
• Almindelig fredslilje, Spathiphyllum
wallisii
• Almindelig hasselurt, Asarum
europaeum ‘Splendens’
• Almindelig hjertegræs, Briza media
• Almindelig røllike, Achillea
millefolium ‘Terracotta’ (1)
• Almindelig strudsvinge, Matteuccia
struthiopteris (9)
• Druebregne, Onoclea sensibilis (2)
• Fjerbregne, Athyrium niponicum
‘Pewter Lace’ (3)
• Hakonegræs, Hakonechloa macra (4)
• Hjortetunge, Asplenium
scolopendrium (6)
• Hvidplettet lungeurt, Pulmonaria
officinalis ‘Sissinghurst White’
• Isabellasteppelys, Eremurus x
isabellinus ‘Romance’
• Isabellasteppelys, Eremurus x
isabellinus ‘Tropical Dream’
• Sibirisk iris, Iris sibirica
‘Snow Queen’ (7)
• Sort foldblad, Veratrum nigrum (5)

• Spansk kørvel/sødskærm, Myrrhis
odorata
• Stilket bronzeblad, Rodgersia
podophylla (8)
• Stinkende nyserod, Helleborus foetidus ‘Wester Flisk’
• Stor konval, Polygonatum
multiflorum
• Stor stjerneskærm, Astrantia major
‘Alba’
• Sølvmusehaleaks, Peperomia
argyreia ‘Watermelon’
• Ulden dicksonia, Dicksonia
antarctica
• Vortemælk, Euphorbia x martinii
‘Baby Charm’
Træer og buske
• Almindelig bøg, Fagus sylvatica
• Almindelig platan, Platanus x
acerifolia
• Almindelig taks, Taxus baccata
• Mahonie, Mahonia eurybracteata
‘Soft Caress’
• Sort bambus, Fargesia nitida

• Stuearalie, Fatsia japonica
Plantevæg
•A
 lmindelig engelsød, Polypodium
vulgare
•A
 lmindelig guldnælde, Lamiastrum
galeobdolon
•A
 lmindelig kambregne, Blechnum
spicant
• Hjortetunge, Asplenium
scolopendrium
• J apansk star, Carex morrowii ‘Ice
Dance’
• Purpurklokke, Heuchera sanguinea
‘White Cloud’
• Star, Carex foliosissima ‘Irish Green’
• Star, Carex pilosa ‘Copenhagen
Select’
• Vinterglans, Pachysandra terminalis
‘Green Carpet’
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Haveselskabet og de otte showhaver
Cph Garden er Haveselskabets store haveshow – en havefest for alle,
der interesserer sig for have i en eller anden form.
Haveselskabet er en almennyttig nonprofit forening med 30.000
haveglade medlemmer. Haveselskabet udgiver medlemsmagasinet
HAVEN, der udkommer 10 gange om året.
De otte showhaver er designet af udvalgte havedesignere, som
præsenterer deres bud på en drømmehave. Showhaverne er et stykke
unika havekunst, der er designet specielt til lejligheden med hjælp fra
en partner, et anlægsgartnerfirma og adskillige sponsorer.
En fagjury har vurderet haverne ud fra design, teknisk udførsel,
plantesammensætning og overordnet indtryk. Det er bedømmelsen,
der danner grundlag for uddelingen af medaljer af guld, sølv eller
bronze. Den bedste guldvinder modtager prisen Best in Show.
Haveselskabet vil gerne sende en stor tak til alle bidragydere.

