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TRÄDGÅRDSTIPS

GUNILLABERG
– Ett inspirerande utflyktsmål
ågot av det bästa jag vet
är att hitta fina trädgårdar,
parker eller andra anläggningar som jag kan besöka för
att få inspiration. För att jag ska
”gå igång” ska det vara ett ställe
med ”själ och hjärta”, som talar till
just mig, och som berör många
sinnen. Precis ett sådant ställe är
Tage Andersens Gunillaberg, en
underbar anläggning som ligger
mellan Ulricehamn och Jönköping.
Har du inte varit där kan jag varmt
rekommendera ett besök!
gunillaberg

På Gunillaberg har den danske
tusenkonstnären Tage Andersen
skapat sin egen barockinspirerade sagovärld. I en naturinspirerad
miljö har han bland annat anlagt
pampiga avgränsade rum, en vattenspegel med tuktade träd, en
blomsteräng med högt gräs och

tusentals insprängda liljor och pioner i olika färger. Stenlagda ytor
runt boningshuset pryds av stora krukor med formklippta växter
och ståtliga Crinumliljor. I det stora orangeriet hålls balettföreställningar och konserter, här förvarar
också Tage de kamelior han är
så känd för. De designade trädgårdsområdena kombineras på
ett spännande sätt med både inhägnade och frigående djur.
tage andersen

Tage, som har många strängar på
sin lyra, är utbildad konditor men
framförallt känd som blomsterkonstnär. Dessutom arbetar han
också som skulptör, konstnär,
designer och författare. Storslagna miljöer med tuktad växtlighet
och praktfulla blomsteruppsättningar kännetecknar hans stil.

hängbuksvin och
galande tuppar

Gunillaberg bjuder på en totalupplevelse och har något som passar
alla åldrar. Det finns massor av vackra, fantastiska, fantasifulla miljöer,
föremål och konstverk att titta på.
Synintrycken kombineras med doft,
ljud och hörselintryck, ja till och med
fantastiska smakupplevelser. Underbara blomsteruppsättningar och konstföremål står sida vid sida med
mängder av bökande små svarta
vietnamesiska hängbuksvin, ardennerhästar och stolt galande tuppar.
Till och med att gå på toaletten är en
upplevelse – prova får du se!

tages miljöer

Tages miljöer och utsmyckningar är imponerande och
storslagna. Men även om man
råkar ha en mer ordinär villaträdgård där hemma så finns
det en hel del man kan låta sig
inspireras av. Gunillaberg brukar ha öppet dagligen under
sommarmånaderna.

För mer information se
Tage Andersens hemsida:
www.tage-andersen.com

