Planning 2019
Editie

Verschijningsdatum

aanleverdatum

1

28-12-2018

30-11-2018

2

25-1-2019

31-12-2018

3

01-03-2019

05-02-2019

4

12-04-2019

19-03-2019

5

03-05-2019

05-04-2019

6

24-05-2019

29-04-2019

7

21-06-2019

24-05-2019

8

19-07-2019

25-06-2019

9

23-08-2019

30-07-2019

10

20-09-2019

27-08-2019

11

18-10-2019

24-09-2019

12

15-11-2019

22-10-2019

1-2020

13-12-2019

19-11-2019

Thema’s 2019
Seasons 02 - 2019
Winter • Inspirerende zelfmaak-ideeën met oude deuren en luiken • Tips voor eco-friendly schoonmaken • Styling met groene boeketten • Praktisch tuinieren:
de nieuwste kassen, met shopping verwarmingen • De pioniers van Oosterwold • Heerlijke boerenkoolrecepten • Ambacht: houten verbindingen in dakdragers.
Seasons 03 - 2019
Ontluikend / nieuw begin • Heerlijke logeeradressen zoals White Edge Lodge, in de sfeer van Jane Eyre • Koken met vroege voorjaarsgroentjes • Bier is de
nieuwe wijn: een bierbrouwer, biersommelier en een bierwinkel • Koeienbellen van de Savoie.
Seasons 04 - 2019
Pril voorjaar / Pasen • Stijlvol de pasen in met decoraties van bloesem en eieren • We gaan de tuin weer in met een prionatuin (wilde bezoektuin) en de pluktuin
van Marieke Nolsen • Het is pasen, en dus gaan we koken met de kleuren wit en geel, 6 recepten • Een speciaal reisverslag van onze vormgeefster Marjolin
Alkema over haar bijzondere reis door IJsland • De toekomstboeren van Nederland • Bakstenen op maat gemaakt.
Seasons 05 – 2019 – tuinspecial
Seasons 06 – 2019
Voorzomer / alles op kleur • Nieuwe serie: Seasons bezoekt elke editie een bijzondere pleisterplaats • De kleur is terracotta, 6 zelfmaakideeën met deze
inspirerende kleur • Sla, veelzijdige groente, met lekker veel recepten • Kasteelrestauratie Chateau de Guedelon • Genieten van recepten met tomaten en
aubergines.
Seasons 07 – 2019
Begin zomer / leven aan zee • Binnenkijken in strandhuizen aan zee • Reportage over de Ballymaloe kookschool Ierland, met organische boerderij en tuinen •
Productie met het nieuwe behang Tresco van Little Greene • Reizen naar het eiland Muhu in Estland en de Faroe eilanden • Oogst: zelf met augurken aan de slag.
Seasons 08 – 2019
Thema: in de sfeer van ‘t Kleine Huis op de Prairie • Home deco met manden, graan en koren • Reportage over een Italiaans bergdorp • Buitenkijken in de
Booker tuin en de laatste dagen van de moestuin van Ton Visser • Menu: Deutsche Frölichkeit 3x • Huttenwandeltocht in Oostenrijk • Treintocht door Schotland
Seasons 09 – 2019
Back to basic • Logeren in een Roemeens huis in Breaza • Boeketten maken uit Dahlia tuin • Culinair: Mirabelle pruimpjes, courgettes en ingekuilde kip •
Zwitserland te paard • Ambachtelijk tonnen maken • Zelfmaak: hout • Wildplukken op Aruba • Reis naar Nova Scotia •
Seasons 10 – 2019 – woonspecial
Seasons 11 – 2019
Herfst / verzamelen • Drie portretten van verwoede verzamelaars • Home deco: hoe stel je je verzameling stijlvol uit? • Bloemen: alles met zaden • Oogst:
Belgische saffraan • Beren en wolven observeren in Finland • Jacques Hermus ontdekt culinair Georgië.
Seasons 12 – 2019
Kerst / sprookjeswereld uit 1001 nachten • Kerstmenu met diverse spices • Kerst decoratie met inspiratie uit de sterrenhemel • Droogbloemen in het goud •
Plantenportret: het altijd groene eucalyptus • Wild koken in Noorwegen • In de voetsporen van de sleehondenrace Yukon Quest.

