
Livsstilsmesse på Rosenholm Slot d. 6.-8. maj 2016 

 

 

 

Oplev en storslået livsstilsmesse, når CHPevent i samarbejde med Rosenholm Slot 

for første gang, åbner dørene op i Kristi himmelfartsdagene. Det vil være 3 dejlige 

forårsdage, med inspiration, underholdning og hygge for både store som små, da 

livsstilsmessen vil have meget at byde på. Der vil være alt hvad hjertet begærer, lige 

fra ting til hus og have til mode og gastronomi.  

ROSENHOLM SLOT 

Rosenholm Slot blev bygget tilbage i år 1559, og blev opført i en smuk 

renæssancestil. Det er netop denne stil, og de fantastiske områder omkring slottet, 

der skal danne rammerne for den nye livsstilsmesse.  

LIVSSTILSMESSEN 

Så snart man går op igennem den flotte slotsallé, vil man kunne mærke den 

afslappende atmosfære, og den storslåede natur. Når man kommer ind på 

slotsområdet, vil man blive mødt af en summen af liv, fra de mere end 115 

udstillere, som er klar til at tage jer med ind i deres produkters forunderlige verden.  

Her vil man kunne gå rundt og nyde de flotte omgivelser i ens eget tempo, mens 

man fordyber sig i udstillernes produkter, der byder på alt lige fra gastronomi, 

mode, bolig, indretning, smykker, biler, underholdning og meget meget mere. 

 

DE MANGE UDSTILLERE 

De mange fantastiske udstillere står klar til at inspirere jer, og tage jer med ind i 

deres produkters spændende verden. Den ene stand vil overgå den anden, og 

tilsammen vil dette give livsstilsmessen et ekstra niveau op.  

Man kan starte sin tur med at gå op på slottet, her vil der være udstillere i 

stueplanen, men også i den flotte slotskælder, hvor man også vil kunne finde de 

mange konkurrencer.  

Vælger man derimod at starte turen nede i slotsparken, vil man møde de mange 

flotte hvide pagodetelte, store som små der pryder parken.  



Her vil der være store telte, som vil tage jer med ind i gastronomiens vidunderlige 

verden, og byde på både spanske, franske, italienske og danske specialiteter. Der vil 

være alt lige fra øl, delikatesser, vin, kaffe, chokolade, til is og meget mere.  Samt vil 

de også være spækket med tidens mode og design, her vil der være lækre tasker, 

tøj, brugskunst og meget meget mere. 

Rundt i de flotte slotsområder vil der være flere udstillere, hvor den ene vil overgå 

den anden med tidens nyheder og tendenser. Her vil man kunne opleve, 

inspirationer til nybyg, renovering, lækre biler, planter, blomster, gartner, ting til 

haven og hjemmet og meget meget mere. Samt stande hvor der vil blive serveret 

lækker mad og drikke i løbet af dagene. 

KONKURRENCER 

Drømmer du om at kreere din helt egen blomsterkjole? Så læs mere og tilmeld dig 

på www.chpevent.dk. 

På messen kan du se, de flot dækkede borde i ”bord dæk dig” konkurrencen, og 

stemme på det bord du synes overgår de andre. 

AKTIVITETER OG UNDERHOLDNING 

Skal der ske lidt andet og noget aktivt, er der mulighed for at komme en tur ud og 

prøve balancen af med segway, helikopter tur, prøvekør en lækker Tesla, Den Store 

Hunde Dag - tilmeld dig og din hund på messen og deltag i forskellige discipliner som 

eks. barn&hund, hundetræning og hundeshows og meget meget mere.  

ANTIKVITETER OG ÅBEN AUKTION 

Har du nogle antikviteter, som du godt kunne tænke dig at høre prisen på, er det 

muligt, da Østjysk-auktion er klar til at vurdere antikviteter hele weekenden. 

Derudover vil de søndag kl. 14, afholde en åben auktion i de smukke rammer.  

Samt vil Lauritz.com være der lørdag fra kl. 12-15 til at vurdere antikviteter.  


