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This issue: INVITATIONS

Til alle Grey Pearls venner
og venners venner:
Lenge planlagt og lovet Tittin er endelig klar for
smykkevisning i Norge.
Faktisk blir det ikke bare
en, men to kvelder I Oslo.
Trofast støtte og gode
venninde, Gro Krefting,
åpner huset sitt for Grey
Pearl visninger to sene
eftermiddager nå i mai.

Grey Pearl Smykkehappening
Eller, Tittin på tur med baggen full av bling!
___________________
I Oslo: TIRSDAG 21 MAI og ONSDAG 22 MAI
Kl 17.00 - 20.00 begge dager
I Sør Odal, Maarud Gaard: LØRDAG 25 MAI
KL 13.00 - 16.00

_____________________

Hjertelig velkommen til endelig å teste!
I tillegg, en ekstra spesiell
mulighet til å se Marit
Stangs bilder sammen
med Tittins smykker, som
tidligere vist I Grey Pearls
Newsletter fra januar.
Se egen invitasjon på
neste side.

For alle som har ønsket å prøve på seg og ta på Grey Pearl smykkene,
som hittil bare er vist online, er sjansen der nå - tre ganger I mai!
Flere nye kollekjoner
Tittin designer stadig nye kolleksjoner for Grey Pearl og i tillegg til den
første kolleksjonen, Coco Chains, finnes nå fem nye kolleksjoner
også med lenker som basis. Med og uten lås og til fleksibel bruk.
Priser for smykker - fra NOK 200,- til 2500,Det er blitt veldig mange armbånd, og litt øredobber og endel kjeder.
Mange unike ting i kun ett eksemplar og denne gangen selges også
endel prototyper.
Prøving, bestilling og salg
Vi kaller det happening - for det blir litt livlig når vi jenter måler og
prøver og ser hva som passer oss selv og andre. Dette blir både salg
fra kolleksjonene og bestillinger. Men jeg må be om forståelse for at
smykkene blir levert eller avhentet efter siste happening så alle får
anledning til å se det samme utvalget.

Sjekk Grey Pearl kataloger:

Coco Chains

Crystal Chains
Fairy Chains
Fantasy Chains
Rainbow Chains
Memory chains
Birds on a String
Thoughts on a String
Wood on a String

Blank i blikket av forventning og glede over å se igjen gamle og nye
kjente over det jeg liker best - form og farve.

Alle er hjertelig velkommen til å ta med pynteglade damer i alle
aldre; mødre, søstre, tanter, døtre og venninder.

Hilsen Gro og Tittin!
Adressen i Oslo er Ryghs vei 25; rett opp i lia på strekningen mellom
Holmenkollveien og Bogstad camping. Sjekk googlemap linken.

GREY PEARL NEWSLETTER
	


INVITATION • MAY 2013

GREY PEARL
Marits bilder og Tittins
smykker kler hverandre!
Marit åpner dørene til
atelieret så både bilder og
smykker kan prøves, sees,

Smykkesalig og billedskjønt
Hjertelig velkommen til åpent atelier!

kjøpes og bestilles. Skjønt,
litt vrient å prøve bilder,

Maarud Gaard: Lørdag 25 Mai

men ihvertfall kan man

Kl 13.00 - 16.00

sitte ned og se!
I Marits bilder må du selv

Bilder og smykker I skjønn forening i Marit Stangs atelier på

finne historien - det er

Maarud Gaard. I noen få ettermiddagstimer er Marits bilder

halve gleden. Den fulle

supplert med smykker som er som ekko av bildenes farveregister.

gleden må ellers vœre å se
bildet hver dag, for å finne
stadig nye historier - da må
du ta med deg bildet hjem!
Men det går fint - Marit
selger dem gjerne til deg.

Bilder og smykker er tidligere presentert i Grey Pearls newsletter
og begge deler er for salg og bestilling.
Og faller du helt for farvene i et av Marits bilder så kan vi jo se på
om det lar seg gjøre å komponere et smykke i farvene.

Og har du ikke plass til
nettopp ditt yndlingsbilde
er det nest beste å bœre
farvene på armen og se
dem der - som armbånd.
Mange av Tittins armbånd

Hvorfor ikke? Å la seg inspirere er en fin ting.
Et lite tips er å ta med seg gamle ødelagte perlekjeder eller annet
kjœrt materiale for å finne ny bruk av det i ny form.
All smykkeinformasjonen står i den første delen av invitasjonen.

ser nemlig ut som de er
laget efter Marits bilder. De
er faktisk ikke det - men
farvefølelesen har de felles.

Kom og se selv!

Hele invitasjonen er full av linker til mer informasjon om Ttittin
Rinde, Marit Stang og Grey Pearl studio - Tittins website.
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ABOUT:
Tittin Rinde - norsk designer
med allsidige designaktiviter som tekst, layout, bilder og

Og til de som ikke har lest newsletteret - her er en liten smake bit!

smykker. Tittin er bosatt i Juan
les Pins i syd Frankrike.

Nevnte jeg at vi liker farve?
- Og armbånd?

Marit Stang - norsk billedkunstner. Hennes bilder er ofte
store med abstrakt billedspråk
og en levende koloritt. Marit er
bosatt I Sør Odal.

Alle hjertelig velkommen - hilsen Marit og Tittin!

