Persbericht

COUNTRYSIDE IS BACK
UITGEBREID RANDPROGRAMMA EN VIP FORMULES
31/10 – 3/11/2019
FLANDERS EXPO GENT
Countryside is back! Na een jaar onder de noemer ‘Inside’ keert het event back to the
roots onder zijn oorspronkelijk naam van 30 oktober tot 3 november 2019.
Countryside is dé happening voor wie het zich zowel binnen als buiten graag naar
zijn zin maakt, houdt van reizen en lekker eten en op zoek is naar tonnen inspiratie.
Het lifestyle-evenement combineert als geen ander interieur, tuin, food, decoratie,
vakantie, mode en ontspanning en verrast met nieuwe, creatieve ideeën om ons
leven mooier te maken.
Een uitgebreid randprogramma met gasten als Ste!i Vertriest, Albert Verdeyen, Peter
Declercq en Peter Van Asbroeck én een heus VIP-event maken van Countryside een
niet te missen afspraak.

In 2 hallen ontdek je bij 200 exposanten de nieuwste trends in een mix van elegant klassieke,
landelijke en uitdagend hedendaagse woonideeën voor het interieur en de tuin. Laat je ook
verleiden door aantrekkelijke vakantiebestemmingen, gloednieuwe mode, beauty en wellness tips
en een tot de verbeelding sprekend aanbod om te ontspannen. Kuier langs de sfeervolle stands en
maak kennis met mooie decoratie en lekkere producten. Verwacht je ook aan culinaire verrassingen
in de vele stijlvolle cateringpunten en demokeuken waar o.a. Ste!i Vertriest en Albert “Stoemp”
Verdeyen de messen kruisen. Verder kan je zelf ook genieten bij diverse workshops, tastings,

modeshows en lezingen. Een bezoek aan Countryside is een genot voor al je zintuigen…

HIGHLIGHTS
Voor elk wat wils
Het hele gezin is welkom op Countryside. Maar toch zijn er topics die
eerder dames bekoren en andere die eerder het hart van heren sneller
doen slaan. Countryside speelt hier handig op in. In hal 7 haal je je hart op
met je vriendinnen, zus, moeder of dochter bij het uitgebreide aanbod
aan beauty, mode, wellness, lingerie en decoratie. In de men's corner
pronken dan weer blitse wagens en moto’s, wiskey, gin … kortom, alles
voor de betere men's corner.
In hal 7 kan je terecht voor twee shows!
1. Burlesque show
Op de VIP-avond en tijdens het weekend brengen de Kama Showgirls entertainment met een flinke
dosis glamour, humor, vrouwelijkheid, girlpower en sensualiteit!
Al jaren veroveren zij de harten van het publiek in heel België.
Op 30 oktober en 1 november nu dus ook op Countryside.
Voor meer informatie: www.kamaworld.be
2. Modeshow Glam 3120
Het motto van Glam 3120 is "Dress for yourself and no one else”. Ga jij graag casual chic door het
leven dan ben je bij Glam aan het juiste adres. Met meer dan 7 jaar ervaring aan persoonlijk
stijladvies helpen zij jou aan de juiste outfit, afgewerkt met fijne juwelen vervaardigd uit staal en de
juiste accessoires
Modeshow:
Tijdens de modeshow ontdek je de wintercollectie met volgende merken: Alexandre Laurent, Studio
Parisien, OOTD, Pepe Jeans, Maison Scotch, Replay, Sentido juwelen, Ikita juwelen, Birds on the run
(sjaals en accessoires).
Tijdens openingsavond en op vrijdag en zondag.
Catering
Dat het smullen wordt op Countryside hoe" geen betoog. Albert
“Stoemp” Verdeyen en het team van O-catering staan in voor de catering
op verschillende punten.

Restaurant
In het restaurant kan je genieten van een menu met aangepaste dranken
aan tafel geserveerd onder het toeziend oog van de chef zelf.
Place du Tertre
Waan je in Parijs op een gezellig volks pleintje en geniet van vers bereide
gerechtjes voor de kleine honger.
Volkscafé
In het Duvel volkscafé geniet je van een lekker biertje en kan je gezellig
ontspannen met live muziek.

DEMOKEUKEN & TASTINGS
Battle of the chefs
Een kletterend gevecht tussen de lekker gulzige
chef Albert “Stoemp” Verdeyen en de
healthy goeroe Ste!i Vertriest
Vertriest.
Zij gaan de uitdaging aan om met dezelfde
ingrediënten elk op hun eigen manier hetzelfde
gerecht te maken.
Een uitgelezen kans om hen live aan het werk te
zien. Kies zelf wat jij in je keuken overdoet!

Belcampi pasta
Alberto en Pino Belcampi, je kent hen vast
vanop de radio. Op Countryside brengen zij de
lekkere Italiaanse keuken naar België, met
humor en expertise.
Nadat je Alberto en Pino aan het werk hebt
gezien, breng je vast vaker de zon op je bord
met heerlijke pastagerechten.
Peter Van Asbroeck is er alvast klaar voor!

Cooking Stories
Gezond, snel, eenvoudig en creatief koken? Dat
kan met een Thermomix. Nathalie neemt je mee
in een boeiende kookworkshop.

The Cottage: whiskytastings
met whiskysommeliers
Verschillende tastings met een echte
whiskysommeliers. En een Masterclass op de
stand van The cottage.
Gratis degustatie van volgende whisky’s:
Writers tears Red Head, Finlaggan sherry
finish, Finlaggan red wine, Glenallachie
12y, Ileach cask strength, Old Pulteney
Huddart, Bladnoch 10y, Bladnoch Samsara, Cu
Bocan Signature, Tomatin 12y, Penderyn
peated, Duncan Taylor Octaves (Highland Park
10y - Macdu! 10y - Aultmore 9y) ...

INSPIRATIE PER THEMA
Tastbaar woonadvies
Op zoek naar creatief en persoonlijk advies? Woonfanaten met plannen
voor een compleet nieuw interieur of een nieuwe keuken kunnen terecht
bij de deelnemers op Countryside. Zij geven advies en wijzen je de weg
naar het interieur (of exterieur) van je dromen en voeren dat ook uit.
Nemen alvast deel : Wonen met Idee/Meubelen De Bou.
Let's go outside
De tuin winterklaar maken of nieuwe collecties met tuinmeubilair
shoppen voor het volgende seizoen? Aan groenideeën geen gebrek op
Countryside! Bezoek ook de heuse boomhut of laat je inspireren door de
nieuwe tuinhuizen en omheiningen voor je buitenruimte.
Nemen alvast deel: Meubili, Mijn Boomhut.
Naar buiten gaan, betekent ook reizen. Fan van verre reizen op exclusieve
bestemmingen of van onvergetelijk avontuur? Op Countryside vind je vast
de reis van je dromen.
Neem alvast een kijkje bij Exclusive destinations.
Maak van je huis een thuis
Eind oktober, begin november beginnen we al te denken aan de warme
kerstdagen. Voor je eerste kerstshopping is Countryside the place to be!
Op verschillende standen vind je decoratieve kaarsen, kerstversiering,
kaarshouders, kaartjes en nog veel meer. Je interieur het hele jaar door
gezellig houden kan doorheen de hele beurs.
Tips vind je zeker bij deze deelnemers : Jokes cosy’s house – Bo&Co
Decorations.
BBQ Village
Barbecuën is niet langer enkel een zomeractiviteit. Buiten krijg je in de
bedrijvige BBQ Village heel wat BBQ-demonstraties door verschillende
chefs op de nieuwste toestellen.
Quan Garden is alvast een van de exposanten.

WORKSHOPS
Boomhutten bouwen
Altijd gedroomd van een boomhut? Mijnboomhut.be bouwt boomhutten
op maat, volledig volgens je eigen stijl en wensen, soms eenvoudig maar
ook luxueus. Een terras tussen de kruinen, speelruimte voor de kinderen,
gastenkamer of B&B, bureau of werkplek, (schilders)atelier, sauna,
mancave… Elektriciteit, verwarming, water, toilet… samen met een mooi
buitendek? Alles kan!
Tijdens de workshop krijg je meer info over de bouw, de psychologie,
vergunningen en hoe de bomen in ere worden gehouden. Bezoek ook de
ingerichte boomhut (7m van de grond) op de beurs..

Peter De Clercq - BBQ specialist
Kok Peter De Clercq - bekend uit het programma ‘Grillmasters’ en
wereldkampioen barbecue - is een ware vuurmeester en
barbecuespecialist. Hij won in 2003 met het Belgische team het
Wereldkampioenschap Barbecue in Jamaica en schreef een aantal
bestsellers over BBQ.
Tijdens de workshop krijg je een stukje theorie in de workshop zone
gevolgd door een demostratie BBQ-hapjes klaarmaken in de
demokeuken. De hapjes gaan daarna op het vuur in de BBQ village.
Opruimcoach - Nele Cole
Rust in je huis, ruimte in je hoofd
Hoe doe ik afstand van mijn spullen ? Waar kan ik er mee heen? En hoe
hou ik het opgeruimd?
Nele Cole brengt een interactieve workshop over ontspullen, opruimen en
organiseren.
www.nelecolle.be
Bewust van jezelf - Veronique Wittezaele
“Dankzij de vele hindernissen en mijn twee bijna doodservaringen kwam
algauw het besef dat ik veel meer was dan alleen een lichaam.” Veronique
Wittezaele neemt je in de workshop mee op een tweedaagse reis naar je
“Oorsprong”, om te ontdekken wat de zin is van je leven, waarin je
grootste talent ligt om te komen tot WIE JE BENT.

VIP EVENT
Kom in stijl naar Countryside en geniet van twee VIP formules.
FORMULE 1 - VIP openingsavond
Glaasje cava + vestiaire inbegrepen
Beursbezoek
Prijs VIP ticket: €20 online - €25 ter plaatse (vestiaire, inkomkaart en glaasje cava inbegrepen)
FORMULE 2 - VIP openingsavond
VIP-menu (door Albert Verdeyen)
Beursbezoek
VIP-menu: €85 (vestiaire, inkomkaart, en menu met drank inbegrepen) - dit ticket is enkel online
beschikbaar
Menu hieronder.

Tijdens de VIP-avond word je verwelkomd door een liveband. Mercedes onthult de nieuwste
elektrische EQC wagen. Ste!i Vertriest en Albert Verdeyen zijn heel de avond aanwezig. In hal 7 kan
je genieten van een Modeshow & Burlesqueshow.

Mercedes Hedin Automotive
Mercedes Hedin Automotive is de hoofdsponsor van Countryside en staat voor 14 erkende
Mercedes-Benz vestigingen in Vlaanderen, wat van Hedin Automotive de grootste erkende
Mercedes-Benz concessiehouder in België maakt. Hedin is reeds 3 generaties lang, sinds de jaren
’50, gekend in het thuisland Zweden, maar groeide de laatste jaren over de landsgrenzen heen en
het familiebedrijf ging internationaal. Hedin Automotive zette voet aan wal in april 2018 in België,
het land van bier, chocolade, levensgenieters en Mercedes-Benz liefhebbers! 14 reeds bestaande
Mercedes-Benz vestigingen (gevestigd in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel) allemaal met hun
eigen historiek werden plots één grote familie. Service, klantentevredenheid en vooral een
gedeelde passie voor een groot automerk was en is nog steeds de rode draad bij de meer dan 450
werknemers van Hedin Automotive in België. Daaraan werd schaalgrootte toegevoegd, iets wat
almaar belangrijker wordt in de autosector. #SharedPassion

“Countryside is voor Hedin Automotive een geweldige beurs, een initiatief waarbij we de
opportuniteit krijgen om deze gedeelde passie met de hedendaagse moderne bezoekers, te delen.”
Hedin Automotive brengt naar Countryside uiteraard enkele knappe, exclusieve wagens mee,
waaronder de nieuwe EQC, die kenmerkend is voor een moderne en verantwoordelijke levensstijl.
Hedin Automotive verwelkomt je graag!

PRAKTISCH
Waar
Flanders Expo
Maaltekouter, 1
9051 Gent
Wanneer
Woensdag 30 oktober t/m zondag 3 november 2019
Openingsuren
Elke dag van 10u tot 18u
VIP night op woensdag 30 oktober van 17u tot 22u
Toegangsprijs
Vip night (*online) : €20
VIP night aan de kassa : €25
Ticket (*online) : €10
Ticket aan de kassa : €12
Gratis: -12 jaar
* exclusief service kosten
Meer info
www.countryside.be
@CountrysideGent
#countryside
Noot voor redacties
Accrediteren voor Countryside kan via sandra@catscommunication.be.
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