Nyhetsbrev 3

MOLLY MEETS MAGIC (INGRID SCHAU)

Här kommer vårt 3:e nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är ytterligare ett sätt för oss att
kommunicera med våra kunder och följare. Det är tänkt att vara en kanal där vi
kan presentera nyheter i butiken, speciella händelser, event vi har på gång,
vernissager och annat som berör verksamheten i Fröjel Retro & Design

FRÖJEL
När detta nyhetsbrev skrivs är vi i full färd med planering inför sommaren. I
Fröjel håller vi på med sista etappen av den ombyggnation som vi inledde 2016.
Vi inreder nu en ny entré och galleridel. Till sommaren kommer vi att i högre
grad satsa på konst ute i Fröjel, tillsammans med möbler och lampor. Vi
kommer att ställa ut 3 konstnärer i sommar, bland annat Ingrid Schau (vars
målning ni ser ovan). Ingrid är en Malmö-konstnär som finns representerad
både i Sverige och utomlands. SVT håller just nu på med en dokumentär om
henne. Hon kommer att visa stora oljor i Fröjel.
10-ÅRSJUBILEUM
I sommar är det också 10 år sedan vi startade försäljningen i vår 1700talssmedja bakom huset. Vi kommer även att fira det. Vi återkommer med
datum och inbjudan.
ROLF SINNEMARK
Vi är också glada att kunna berätta att vi under sommaren kommer att sälja
konstglas av Rolf Sinnemark i Visby-butiken. Rolf har arbetat länge i den
svenska glasindustrin och är en Sveriges mer kända formgivare. Mer om Rolf
finns att läsa här http://www.rolfsinnemark.se/
FÖREDRAG
Den 21 april höll Göran ett föredrag i Båstad om Tyra Lundgren för ett 40-tal
svenska antik- och konsthandlare. Vill någon annan boka föredrag som på olika
sätt handlar om 50-talets design, eller Tyra Lundgren, kontakta oss.
TRANSPORT
Kom även ihåg att vi erbjuder frakt till fastlandet ifall ni inte själva kan ta med
sakerna från butiken i Visby. Riktpriset är 500 kronor per adress till Stockholm
med omnejd.
När det gäller de varor vi presenterar under nyheter får ni kontakta oss om pris.
Det går heller aldrig att garantera hur länge en vara finns kvar. Är ni
intresserade så kontakta oss.
RABATT
I Maj månad erbjuder vi 10% rabatt på alla möbler. Erbjudandet är riktat till
våra prenumeranter på nyhetsbrevet och gäller endast mot uppvisande av
kupongen längst bak i nyhetsbrevet. Vad det gäller priser på de nyheter som
presenteras i detta nyhetsbrev, kontakta oss kring dessa.
NY MÄSSA
Det blir en ny mässa i år bara inriktad mot 1900-talets design. Den kommer att
heta Stockholms Moderna och arrangeras i Kistamässan i november. Håll utkik!

NYHETER I BUTIKEN
Eva – Bruno Mathsson
Vi har två stycken Evor som
ska få ny sadelgjord. Bruno
Mathssons härliga stol. Hör av
er om intresse finns. Stolarna
beräknas klara under maj
månad.

Spisa Ribb – Stig Lindberg
Vi har också fyllt på lagret med
ett stort antal kaffekoppar och
assietter i Stig Lindbergs
underbara och populära serie
Spisa Ribb. Dessa finns också
tillgängliga att beställa i vår
nätbutik på Tradera.

Lampa & spegel
Lampan är förmodligen tysk och från 60talet. Stag i svart metall och röd järnfot
samt mässingsdetaljer. Skärmarna i fint
skick.
Spegeln är från Luxus som ju vid sidan av
lampor även hade en liten produktion av
speglar, väggskåp, stolar med mera. Alltid
med fina detaljer. Denna spegel har en
skinnram inspräng mellan glas och
teakram.

Brickor!!!
Vi har en fin samling med porslinbrickor
inne som passar passar till Manchegon
eller Saint Aguren. Även en mer
hemslöjdad variant i furu och läder.

Soffa – Jacob Kjaer
Nyinkommet är en soffa av Jacob Kjaer. Han är en av de mer
eftersökta danska formgivarna med en förhållandevis liten
produktion. Soffan är designad 1957 och förmodligen tillverkad av
AJ Iversen. Den är klädd med ett mintgrönt tyg formgivet av Karen
Warming.

