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Steampunk Fairies

Donderdag 5 mei
extra geopend.
Donderdag 5 mei 2011 zijn wij langer geopend
van 10:00 tot 20:00 u.

Vrijdag 6 mei
extra geopend.

Wat is Steampunk?
Steampunk is een subgenre van fantasie of speculatieve fictie.
De term verwijst naar de verhalen die zich afspelen in een tijd
dat stoomkracht nog de primaire krachtbron was (meestal de
e
19 eeuw), maar die ook elementen van sciencefiction
fantasie bevatten, zoals futuristische uitvindingen en
machines, of echt bestaande machines (zoals computers) die
in deze verhalen veel eerder worden uitgevonden dan in
werkelijkheid (bron: Wikipedia).

Ook vrijdag 6 mei 2011 langer geopend
van 10:00 tot 20:00 u.
Zaterdag 7 mei 2011 normaal geopend
van 10:00 – 18:00 u.
Zie ook onze website onder openingstijden!

Nieuw in onze Collectie
‘Thunderbirds’.
Thunderbirds?
Een Britse sciencefition / Supermarionationserie gemaakt in
de 60er door Gerry Anderson en zijn vrouw Sylvia. De serie
telt 32 afleveringen (van ongeveer 50 minuten), en is sinds
1965 wereldwijd meerdere malen uitgezonden.
De serie draait om de organisatie International Rescue, een
organisatie die als doel heeft rampen te bestrijden met
geavanceerde machines en apparatuur.
Twee films: Thunderbirds Are Go & Thunderbird 6. Daarnaast
verscheen in 2004 de live-actionfilm Thunderbirds (bron:
Wikipedia).

Volledige nieuwe ‘Second edition’ serie ontvangen van
Thunderbids en Captain Scarlet.

 Steampunk Fairies ‘Jess’ 

Jess is een van de 3 nieuwe Steampunk Fairies welke wij
gisteren hebben ontvangen.
Het is moeilijk om deze uitvoering uitsluitend vanaf een
‘plaatje’ te moeten beoordelen, ‘in het ‘echt’ zijn deze
gedetailleerde figurines nog mooier.

Doggie People
De ‘Doggie People’ en de ‘The County Compagion’s
versterken onze collectie. “The Greats” hebben wij hier
onder afgebeeld. ‘Geweldig” zijn ze, overtuig uzelf!

 NIEUW! Scott Tracy - Second Edition 
Thunderbirds Figurine.
 'The Greats' 


Van 2 verschillende firma’s nu verschillende nieuwe
items van Wallace & Gromit figurines in onze winkel.
Links: Wallace & Feathers McGraw
'The Wrong Trousers' - Limited Edition 750.

.

Meer nieuws:
Betty Boop, Tweety, Taz, (nog) meer
Fairies, Manga Faries, Pooh Classic
Mokken (Servies),Speciale Mug Huwelijk
William and Kate, etc. etc.
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