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Samenstelling Leen Creve

De kleine
zeemeermin
PRODUCT
„Ze dook diep onder
en kwam op de golven
weer omhoog, en
eindelijk was ze dan
bij de prins, die in de
woeste zee bijna niet
meer kon zwemmen.
Zijn armen en benen
begonnen moe te
worden, zijn mooie
ogen sloten zich; hij
zou gestorven zijn als
de kleine zeemeermin
er niet was geweest.
Ze hield zijn hoofd
boven water en liet
zich met hem door
de golven dragen
waarheen die maar
wilden.”

Bob De Bouwer
BOEK
Eerst een kerktoren, dan een
paar huizen, dan straten, dan
meer gebouwen en flats. Zo
is menig West-Europese stad
gebouwd en dat is prachtig
geïllustreerd in het boekje
Pop-up stad. Met elke pagina
die omslaat, groeit de stad
aan. Prachtig gemaakt, maar
fragiel en dus minder geschikt
voor jonge kinderen.
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Pop-up stad, Anouck Boisrobert
en Louis Rigaud, Querido,
isbn 978 90 4511028 8, 15 euro

Tweemaal Belgisch en nieuw
MEUBELEN
Goed nieuws van onze nationale meubeleconomie : deze maand
komen twee nieuwe op-en-top Belgische interieurmerken op de
markt.

MOCA
Wat ? Een lijn van 15 opvallend grafische meubelen in felle kleuren en de afkorting van Modern objects creating atmospheres.
Wie ? Architect Steven Wittouck en interieurvormgever Luc Vanhoutteghem.
Blikvanger ? De Kubic, een armstoel met zwevende armleuningen en Seal, een elegant poefje
Prijs? Een Sealkrukje kost 290 euro, een Kubic als tweezit kost er
2400 euro.
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Info : www.mocaline.com

ZICZAC
Wat ? Huislinnen en meubelen.
Wie? Textielfabrikant Tiseco brengt deze lijn uit onder een nieuw
merk.
Blikvangers ? De Jellyfish, een ergonomisch krukje en Sit&Sleep,
een bed dat een poef kan worden en omgekeerd
Prijs? Jellyfish kost 149 euro of 119 euro (kinderversie)
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Info : www.ziczac.be
De Jellyfish van Ziczac (vooraan)
en de Kubic van Moca.
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Fragment uit De Kleine
Zeemeermin van H.C. Andersen.
Het Deense merk Vipp (bekend
van zijn vuilnisbakken) gebruikte
het verhaal als inspiratie voor
de Limited Edition Mermaid
Blues collectie met drie lichtjes
verschillende blauwtonen. Vanaf
februari 2010 in de winkels,
www.vipp.be

