ELVAN

Det händer saker hos Din materialleverantör!
Det blev en seg försening, men idag, måndag 24 oktober,
skiftar vi till nya butiken. Det ska ställas om ”pekare” och
annat som jag inte har en susning om och det är bara att
hoppas på att allt går som smort. Om något ändå går på
tok, vilket jag med mina erfarenheter av digital teknik vet är
möjligt, hoppas vi på ditt tålamod och överseende.

NU ÖPPNAR VI

Alabaster!

Stenavdelningen har utökats! Nu har vi den sägenomspunna
stenen i lager. Alabaster är något hårdare än täljsten, men Du
kan bearbeta den med handverktyg som mejslar och raspar.
När ståhejet med sidbytet nu blir avklarat kommer vi att presentera dessa skönheter för Dig.

”Nya” Kinn.com...

...är ändå samma butik - fast lite annorlunda. Samma varor,
med lite nytillskott, och samma närvarande och tjänstvilliga personal: chefen och jag (mest jag!) Betalning med kontokort är
nytt (vi har varit uråldriga med tidigare system) och Du kan välja
det fraktsätt som passar Dig. Genom att registrera ett”konto”
hos Kinn, blir det lättare att hålla koll på inköpen.
Bloggen finns kvar och förblir kommenterbar. Jag ska göra mitt
bästa för att hålla den varm (med Din hjälp?).

Hur vill Du ha Kinn.com?

Företaget är ingen färdig webbutik! Det blir den aldrig. Viktigast
är sortimentet och att Du hittar de speciella produkterna hos
oss. Men vi vill utveckla oss med Dig! Vi får tips från våra besökare och det tycker vi är väldigt bra! Allt kan av olika skäl inte
förverkligas, men det är viktigt att vi vet vad våra kunder vill. Så
fortsätt att kommunicera och att ”tycka”!

Klicka för nyhetsbreven!

Nyhetsbreven kanske kommer att bli annorlunda efter ”miljöombytet” (nya hemsidan). Men vi kommer att fortsätta ge ut tips,
handledningar, fallbeskrivningar mm. som tidigare. Vill du ha
”Bulletinen” också i fortsättningen, kan du skriva in din e-postadress under ”Ja tack till nyhetsbrev” på startsidan och klicka på
”skicka”.

Nu nns Kinn.com på Facebook också. Mina protester
hjälpte inte. Det är nämligen så att jag inte begriper hur
det hela fungerar, Vem pratar med vem, vem gillar vad
och vem gillar vem? Men man kan faktiskt lära gamla
hundar sitta också och jag finner nog ’strukturen’ snart.
Jag hoppas i alla fall det kan bli ett öppet forum för frågor
som rör alla möjliga 3-dimensionella projekt. Väl mött!

Det är en otrolig lyster i alabaster. Skimrande färger i vitt,
blått, gult och rosa.
Nästan svart också!
Vilket djup, vilka skiftningar! Om inte chefen ger mig en bit att
prova direkt, säger jag
upp mig!

METALLER OCH FEJK

”Gyllene dosor”

Äkta metaller som brons, koppar, mässing aluminium och järn,
eller imitationer som silver och guld. Vi har pulver för allehanda
experiment med effekter. Ge metallglans åt dina verk! Se under
”Metall/Förgyllning! i produktspalten på www.kinn.com
DET FINNS EN
SIDA TILL

Att få rapportering från Er ”därute” är det bästa jag vet!
Det kom ett mejl med bilder från Maria, som också tidigare
berättat om sina häftiga projekt. Nu först ck jag se – och
det får du också!

LILLA
TWEETY

MARIA LINNÈ ÄR EN ALLKONSTNÄR. Utan att ha sysslat
med skulptur tidigare fick hon för sig att sätta igång med just
det. En inställning som redaktören förstås gillar. Maria har drabbats av en muskelhämmande sjukdom och därför skapar hon
i lätta material. I papier-maché, cellplast, byggskum, glasfiber
och polyesterharts har Maria redan byggt upp en hel rad skulpturer för utomhusexponering! En överdimensionerad spade, en
enorm morot, dansande grodpar och mycket mer.
Polyesterhartset med sin starka ”doft” var dock inget som tilltalade Maria, vilket kan vara förståeligt. Det luktar starkt om
polyestern tills den härdat och man bör ha god ventilation, eller
vidöppen garagedörr när man arbetar med med produkten.
Med Plasticréten blev det helt annorlunda och lilla ”Tweety”
(som faktiskt är ganska stöddig) skapades därför under helt
andra omständigheter. Maria trivs jättebra med den här milda
och luktfria akrylhartsen.

Hälsokur

Maria Linné vid några av sina verk.

PÅ FLERA SÄTT har Maria haft det tufft tidigare i livet, vilket
inte återspeglas i hennes alster. Dessa uttrycker ren glädje och
positivism. Det är inte att ta fel på skaparglädjen och visst är det
väl så att arbete med modellering och skulptur har en god inverkan på välbefinnandet. Rena hälsokuren faktiskt. Lagom gymnastik för musklerna och avkoppling för sinnet! Det är också en
livsglad och positiv person som jag får ”rapporterna” ifrån.
Nya projekt står på tur i Marias ateljé och det är roligt att få följa
vad som händer där. Lilla Tweety (du minns väl katten Sylvesters städse uteblivna lilla skråvmål?) tog sig alltid ur de besvärliga situationerna och kvittrade vidare. Jag drar lätt paralleller
med Maria själv!

För Bulletinen

ronny@kinn.com
www.Kinn.com

Tweety – en överlevare.

Välkommen till www.kinn.com! Nätbutiken som alltid har öppet (även när chefen går hem).

