
23-27 APRIL 2020 | 10U TOT 17U  
SINT-NIKLAAS

INFO & TICKETS OP WWW.PAINTTHECITYGREEN.BE
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Daniël Ost wordt 65 jaar en wil na een 
onwaarschijnlijke carrière in binnen- en 
buitenland de kroon op het werk zetten door 
een memorabele afscheidstentoonstelling te 
organiseren in zijn bakermat Sint-Niklaas.

Onder het mom ‘back to the roots’ creëert hij 
een prachtige wandeling langsheen diverse 
florale kunstwerken. Met de hulp van dochter 
Nele en tal van binnen- en buitenlandse 
assistenten tovert hij de Salons voor Schone 
Kunsten om tot een waar bloemenparadijs. 
In de verschillende prachtige kamers van dit 
geklasseerd herenhuis worden de bezoekers 
ondergedompeld in de diverse stijlen die Daniël 
doorheen zijn carrière meester heeft gemaakt 
– van de opulente en barokke Westerse 
bloemenboeketten helemaal tot de Japanse 
Ikebana-stijl waarbij één bloem soms meer zegt 
dan duizend bloemen.

Na het bezoek aan dit onderdeel van de 
tentoonstelling worden de bezoekers via 
de achtertuin – ook daar zullen ze verrast 
worden door enkele prachtige objecten – naar 
het Casinopark geleid waar België’s meest 
vooraanstaande planten- en boomkwekers hun 
meest unieke exemplaren tentoon zullen stellen 
onder esthetische begeleiding van Daniël Ost.

PAINT THE CITY GREEN



Op donderdag 23 april, vrijdag 24 april en 
zaterdag 25 april organiseren we exclusieve 
avondnocturnes in de foyer van De Casino. 
Deze nocturnes zijn een ideale gelegenheid 
om met uw klanten, uw netwerk, uw collega’s 
of uw vrienden op een stijlvolle manier de 
tentoonstelling te ontdekken en nadien in 
alle rust te genieten van een culinair diner 
tussen de bloemenpracht. De plaatsen voor 
iedere nocturne zijn beperkt tot 15 tafels of 
150 personen, snel zijn is dus de boodschap. 
Indien u specifieke interesse heeft, kan u 
zondagavond 26 april en maandagavond 
27 april op z’n geheel afhuren met uw 
onderneming voor een bedrijfsevenement. 
€2.500,- voor een tafel van 10 personen.

HOSPITALITY

PROGRAMMA
18u00 - 19u30 : ontvangst en privé-bezoek aan de tentoonstelling

19u30 - 20u30 : aperitief met champagne en hors d’oeuvres

20u30 - 23u00 : exclusief 3-gangen diner met aangepaste wijnen 
   door een gerenommeerde chef



HOSPITALITY & 
RESERVERINGEN:

Gilles De Backer
gilles@viparrangementen.com

0485 007 447
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