16-18 + 22-24 maart
Flanders Expo Gent

Zin om Sfeer op te snuiven, of om de perfect match te vinden voor je huis of tuin?
Ga dan op date met Sfeer. Van 16 tot 18 en van 22 tot 24 maart strijkt het unieke
totaalevent opnieuw neer in Flanders Expo. De opvolger van de eerste, succesvolle
editie heeft nog meer in huis om liefhebbers van interieur, tuin én zwembad te
verleiden.
Jong, oud, professionals, liefhebbers, trendsetters … alle meerwaardezoekers met gevoel voor
stijl ontmoeten elkaar op Sfeer, een event waar ze elkaar twee weekends lang verrijken en
inspireren. Niet minder dan 100 deelnemers zorgen er op een oppervlakte van 27 000 vierkante
meter voor een unieke totaalbeleving waar interieur, tuin en zwembad op een vernieuwende
manier samenvloeien.
En net als vorig jaar loop je op Sfeer niet zomaar langs saaie, rechte gangpaden, maar ga je op
avonturentocht in een soort wondere wereld opgedeeld in Rooms, waar van alles te ontdekken
valt.

“SOME PEOPLE LOOK
FOR A BEAUTIFUL PLACE,
OTHERS MAKE
A BEAUTIFUL PLACE.”
Interieurs met een ziel
Tijdloos en gezellig, zenachtig sober vol pure lijnen, of speels met vintagetoetsen … waar je hart
ook naar uitgaat, je woning wordt pas je thuis als je er je ziel in legt. Op Sfeer vind je alle
nieuwigheden uit de woonwereld die je helpen om jouw persoonlijke thuishaven samen te
puzzelen, van de mooiste eettafels over sfeervolle verlichting tot trendy accessoires.

Onthaasten in het groen
Je hoeft niet per se naar de andere kant van de wereld te reizen om te onthaasten. Ontspannen
en je dicht bij de natuur voelen kan ook in eigen tuin. Op Sfeer vind je de perfecte
buitenmeubels om je stukje groen comfortabel in te richten, zodat je vanzelf meer buiten leeft.
En wat dacht je van je eigen wellnessplek met sauna en hamam? De specialisten op het event
brengen je graag op de hoogte van de nieuwste, betaalbare verwenmogelijkheden voor bij jou
thuis.
Waterkansjes
Geluk mag dan niet te koop zijn, met een waterpartij in je tuin spartel je toch iets vlotter door
het leven. Door een frisse duik te nemen in je privépool spoel je namelijk meteen alle stress van
je lijf. En zoals de feng shui ons leerde, maakt alleen al de aanwezigheid van water je een stuk
rustiger. Sfeer toont zwemvijvers, pools of buitenjacuzzi’s die helemaal stroomlijnen met jouw
interieur.
“Life is better by the pool.”

Tips van de professionals
Elk seizoen duiken weer nieuwe zitbanken, nieuwe stoelen, nieuwe trendkleuren … op. Zie je
door de bomen het bos niet meer? Ons team van binnenhuisontwerpers, tuinarchitecten en
andere professionals maken je graag wegwijs en helpen je om je woondromen vorm te geven
met onder meer tuintips en kleurcoaching.

Buitengewoon wonen
Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de tuin- en interieurwereld? Op Sfeer kom je het rustig
rondkuierend te weten. Verschillende merken en producenten stellen hier hun allernieuwste
producten voor aan zowel de eindconsumenten als de professionals uit de sector.

Smullen met de ogen
Sfeer zou Sfeer niet zijn, mochten er ook nu geen smaakvol aangeklede cateringpunten zijn. In
de apero- en cocktailbar bijvoorbeeld kun je alles wat je gezien hebt even laten bezinken bij een

ontspannend glaasje. En natuurlijk komen ook de fijnproevers aan hun trekken. Culinaire
pottenkijkers kunnen extra hun hart ophalen, want het centrale cateringpunt zal een open
keuken hebben waar alles vers voor je ogen bereid wordt.

WHERE
+ WHEN
Waar?
Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent
Wanneer?
16-18 + 22-24 maart 2019
Openingsuren?
Zaterdag 16.03 – Zondag 17.03

10u00 – 18u30

Maandag 18.03

13u00 – 18u30

Vrijdag 22.03

13u00 – 18u00

Vrijdag 22.03 (“Nacht van Sfeer”)

18u00 – 22u30

Zaterdag 23.03 – zondag 24.03

10u30 – 18u30

Toegangsprijs?
Volwassenen: € 12
Online tickets (enkel voorverkoop): € 9
Kinderen tot 12 jaar: gratis

Online tickets beschikbaar via https://sfeer.be/tickets/ .

