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INFORMATIE LINDA RAVENCROFT

WAARDEBON ACTIE
JULI 2012
Vergeet niet om uw waardebon
voor het einde van deze maand te
verzilveren.
Linda Ravencorft New
Van de artist Linda Ravencroft nieuwe items ontvangen.
2 schitterende grotere beelden, 8 kleinere figurines in
een flower-serie en een 4 tal wandklokken.

Linda Ravenscroft geboren in 1963, startte met schilderen
op zeer jonge leeftijd. Linda is een ‘Selfmade Artist’.
Met haar man John, dochter Ivy en huisdieren woont zij in
het schitterende gebied Cheshire, England.
Na de geboorte van haar dochter was het voor Linda
onmogelijk om haar werk weer op te pakken. Dochter
Vivien (Ivy) bleek ernstig ziek te zijn. Het enige wat Linda
zich kon voorstellen om te doen was ‘schilderen’ in
combinatie met de zorg voor haar dochter. Zo startte
Linda’s professionele loopbaan in 1994.
Vermeldingen in vele Fantasy/Fairy Art boeken, zoals;
“The Art of Faerie” “The World of Faerie” and
“Watercolour Fairies”. Zij verzorgde illustraties en schreef
in Faerie Art boeken, alsook de ‘best-sellers’ “How to Draw
and Paint Fairies”, “How to Draw and paint Fairyland” ,
The“MysticFaerie”.
Haar eigen “Enchanted” Faerie, “Fantasy Art of Linda
Ravenscroft”, “The Fairy Artists Figure Drawing Bible”, en
ook haar eigen ‘best-seller’ “Woodland Faeries Calendars”.

Linda’s werk wordt wereldwijd
verzameld, in Europa maar vooral
ook in Amerika (USA).
Haar inspiratie kent een grote
diversiteit; “Dromen, de liefde voor
de natuur, de fascinatie voor Mythen
en legendes.
Haar motto: Shine brightly and live your dreams...

'Blue Moon Fairy' (Hoogte: 32cm)
Zie de volledige collectie van Linda Ravencroft figurines (beeldjes)
en klokken in onze webshop en natuurlijk ook in onze winkel.

Wandklokken (doorsnede 34 cm.) € 15,90

Nieuw Disney Bitto
Nieuwe ontwerpen ontvangen van Romero Britto, in
samen werking met Disney Showcase.
Opnieuw ontvangen, de eerste zending welke wij hadden
ontvangen was binnen 1 week uitverkocht.

Wandklok ‘Blue Moon Fairy’ (doorsnede 34cm) € 15,90

Mickey Mouse Christmas Britto
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Prijs: €49,95

Meer nieuws van de Disney Britto collectie in de onze
winkel en webshop. Minni figurine v.a. € 17,95.

'Foster' (Make Way For The Perfect Christmas)
Cherished Teddies editie 2012, € 47,95
Edition information: SANTA SERIES
Production 2012 only.

GILDE CLOWNS NIEUWE GELIMITEERDE OPLAGE
-NU BESTELBAAR‘CAROUSEL’
Een oplage van maar 4.000.
Wanneer twee clowns hun handen vast houden en
draaimolen spelen, is het een groot plezier. Steeds
sneller, steeds harder – eens rechts draaien, dan
weer links draaien. En het evenwicht niet
verliezen, want dan kun je geblesseerd raken.
Een geliefd verzamelaarobject.
Met de hand gemodelleerd, zo dat zelfs de
kleinste details weergegeven worden en door
opgeleide kunstenaren beschilderd.
Iedere clown wordt een bijzonder exemplaar,
uniek, omdat het handgemaakt is, is geen figuur
precies hetzelfde.
Dit figuur is alleen voor leden van de
GILDECLOWNSCLUB

VERWACHT :
‘CRAFTSMEN’
Binnenkort verwacht.
De nieuwe Gilde Clowns zijn al door ons
besteld, de exacte levertermijn nog niet
bekend, maar wij hopen ze snel te mogen
ontvangen.

Schroeven, zagen, boren, metselen of
behangen - het klussen is tegenwoordig aan de
orde en er wordt veel energie in het eigen huis
gestopt.
De GILDECLOWNS-knutselaars:
-De doe-het-zelver
-De behanger
-De metselaar
-De prutser'
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