2021
DE EVENEMENTEN

HET HELE JAAR
Bezichtiging van het Kasteel, de Paardenstallen en het
Historisch Park en bezichtiging van de installaties hedendaagse
kunst op de Binnenplaats, in het Historisch Park, in het Kasteel
en in het de Stallen.
3 APRIL 2021
Opening van de exposities hedendaagse kunst
Elk jaar komen er 15 nieuwe beeldende kunstenaars en
fotografen naar het Domein om een kunstwerk te creëren of
tentoon te stellen dat verband houdt met de natuur.
22 APRIL 2021
Opening van het 30e Internationaal Tuinenfestival
Het Festival is zowel een ideeëngenerator als een kweekschool
voor talent, het dynamiseert de tuinkunst en wekt de interesse
van het publiek en de beroepssector met presentaties van
nieuwe bloemontwikkelingen, nieuwe materialen, innoverende
ideeën en aanpakken.
JULI EN AUGUSTUS 2021
Verlichte Tuinen
Een spectaculaire verlichting van de Festivaltuinen nodigt het
publiek uit voor een sprookjesachtige rondwandeling door de
frisse zomeravonden. (onder voorbehoud van het programma)
SEPTEMBER 2021
Les Botaniques van Chaumont-sur-Loire
Botanische veeleisendheid, diversiteit aan soorten,
sierteeltdeskundigheid, ontmoetingen en teeltadvies staan
op het programma van deze twee dagen met conferenties en
verkooptentoonstellingen. (data onder voorbehoud)
OKTOBER 2021
Als bloemen kunst worden
Een tiental zalen van het kasteel zullen gedecoreerd worden
door grote bloemenkunstenaars, die hun creativiteit de vrije
teugel geven om eigentijdse composities samen te stellen die
de sfeer van het kasteel sublimeren. (data onder voorbehoud)
Herfstschatten
Buitengewone decors van najaarsbloemen en vruchten,
komkommerachtigen met uitzonderlijke vormen en kleuren
vullen de natuurlijke decors van lindenbomen en amberbomen
aan.
MIDDEN NOVEMBER 2021 TOT EIND FEBRUARI 2022
Chaumont-Photo-Sur-Loire
Elk winter zijn de tentoonstellingen van het Centre d’Arts et de
Nature aan fotografie gewijd. Bij deze gelegenheid worden in
het kasteel en in de Cour de la Ferme werken gepresenteerd
van beroemde fotografen met een bijzondere blik op het
landschap en de natuur.

DECEMBER 2021 EN JANUARI 2022
Winterdecors
Het kasteel viert Kerst in een hartelijke, feestelijke sfeer. Tijdens
de kerstvakantie organiseren de teams van het landgoed
creatieve workshops voor kinderen, om sprookjesachtige
mobiels te maken.
Het kasteel wordt in de winter verwarmd
Raadpleeg de agenda op onze website:
www.domaine-chaumont.fr

