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Det er hvidt derude
Så fik vi endelig lidt sne og klar og solskin som afløsning for et gråt og vådt vintervejr.
Og har man ovenikøbet vinterferie, er der vist ikke så meget at klage over :-)
Min vinterferie byder bl.a. på venindebesøg, inkl. Picasso på Louisiana, hvor det er
hans keramik, der er i fokus. Det glæder jeg mig meget til, for jeg er blevet lidt af en
keramik-tosse i løbet af tiden med Genbrugslopper. Ikke fordi jeg føler mig som ekspert på nogen måder, men fordi jeg har fået øjnene op for håndværket, strukturerne,
de mange smukke glasurer og de utallige måder at formgive og dekorere på.
Måske skal jeg også en tur forbi Filosoffen i Odense og se Fynske Glasvenners udstilling
dér. Og helt sikkert er det i hvert fald, at jeg med jævne mellemrum skal indtage sofahjørnet med et krus varm kaffe og en god bog :-)
Hvis ovenstående inspirerer dig, vil jeg ikke undlade at nævne, at der er masser af
spændende keramik på loppe-shoppen, og der kommer hele tiden mere til. Det samme gælder farvet glas, som der er god efterspørgsel på. Og er det i højere grad den
mere magelige del af mine vinterferieplaner, der tiltrækker, vil jeg henlede opmærksomheden på shoppens krus fra Staffordshire, der er ret fine at mixe.
Nogle af mine bedste læseoplevelser i den sidste tid har bl.a. været Lars Myttings
Svøm med de, der drukner og Jesper Bugge Kolds Land i datid. Ud over mine egne eksemplarer har jeg fundet dem til en meget fornuftig pris i loppeland, og de kan derfor
findes på shoppen til bare 25 kr. Her finder du også flere romaner, krimier og kogebøger, de fleste til mellem 10 og 25 kr. og i ret pæn stand.
På denne tid af året har boligmagasinerne travlt med at fortælle, hvad der bliver trenden i 2018. Det ser ud til, at mange tendenser fortsætter, fx den nordiske og naturlige
boligstil i lyse farver og træ, ligesom messing og andre shiny metaller fortsat hitter.
Nyeste skud på stammen skulle være farven purple, fortæller Pantone og Bo Bedre, og
skulle du har lyst til boligtilbehør i purple nuancer, kan Genbrugslopper også være
med; se herunder.
Med ønsket om en dejlig vinter(-ferie)
Gitte, Genbrugslopper

