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KATHAROS presenteert 'Holland cadeaus': een kunstzinnige invulling van de aloude
Hollandse symbolen die zoveel waarde hebben in het buitenland. U ziet ze allemaal
terug: de klompen, molens, koeien en grachtenpanden, maar nu niet goedkoop of
oubollig uitgevoerd, doch voorzien van een frisse en eigentijdse uitstraling. Het
kenmerkende Delfts Blauw is gebleven, maar kunstenaar Anne-Marie Jetten is erin
geslaagd een beeldtaal te creëren die deze iconen tot nieuwe waarde brengt. Zo kunt u
uw internationale relaties verrassen met een Hollands souvenir dat elan uitstraalt. Ook
voor uw relaties dichter bij huis, of voor uw vrienden of familie, zijn dit sympathieke en
gewaardeerde cadeaus.
De schaaltjes zijn niet alleen voor de sier, maar kunnen ook worden gebruikt om snacks
te serveren. De doorsnede is 6 cm, de hoogte bedraagt 15 cm en de prijs is € 28,-- incl.
btw. en stevige geschenkverpakking.
De bekers hebben een Delfts Blauw voetje en zijn leverbaar in rood, wit, blauw en
oranje. De prijs bedraagt € 18,95 incl. btw en inclusief een bedrukte koker als
geschenkverpakking. Alle producten worden in Nederland geproduceerd en zijn niet
geschikt voor de vaatwasser.
Anne-Marie Jetten (*’73) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en
aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Naast haar producten in aardewerk ontwerpt
zij ook tafellinnen, theedoeken en handdoeken.
_________________________________________________________________________________________
met Katharos geeft u kunst cadeau
Bijvoorbeeld voor uw relaties. Of uw bestuursleden. Of voor medewerkers, jubilarissen of als afscheidscadeau.
KATHAROS –Grieks voor zuiver– vindt verrassende relatiegeschenken die boven het gebruikelijke uitstijgen. Zij
draagt ideeën aan of vertaalt uw wensen naar een concept waaraan de kunstenaar vorm geeft. Zo ontstaat een
waardevol geschenk voor zowel gever als ontvanger.
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