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EFTER ETT redaktionellt uppehåll kommer här nummer 19
av Kinns Bulletin. Det är inte lite som läggs på ”Redaktörens” arma axlar av en viss chefsperson och rapporteringen
blir lidande. Vi har idogt förhandlat med leverntörer i Europa och USA för att dels få in nya produkter som Ni, våra
kunder efterfrågat, och dels för att få till bättre, mer konsumentvänliga priser. Inte alltid det lättaste för ett i sammanhanget mindre företag!
Lite nyheter har i alla fall smugits in senaste tiden:
Paraffin och Stearin är tillbaka! Var försiktiga med ljusstöpningen bara! Överhetta inte!

En mjuk epoxiharts! När
du vill ha transparensen
och flexibiliteten samtidigt!

FRÅN KREATÖRERNA!

JÄTTESENT NOVEMBERNUMMER

Raija

Niki

Mikael
Det är alltid lika roligt att få rapporter från Er kreatörer
där ute. Vi säljer produkterna, men vad händer sedan?
Fortsätt gärna att sända oss bilder på det Ni gör och
glöm inte att tala om ifall vi får använda bilderna så här.
Metal Fluid är en spännande resin-/metallblandning som låter
dig skapa objekt med äkta metallglans!
En ny, spännande silikon håller på att artbestämmas och för övrigt är vi som vanligt välförsedda med allt du behöver.
Titta in på www.Kinn.com!

På fölajnde sidor presenterar vi tre helt olika verksamhetsområden med den gemensamma nämnaren Latex!

DET FINNS TVÅ SIDOR TILL

Tycker det var lätt att göra latexforma och det syns att hon
lyckats bra. Det är heller inte meningen att allt ska behöva
vara så jättesvårt. Med latexformar kan man skapa

avgjutningar utan så mycket förkunskaper, som
Raijas figurer i betong. Betong klingar inte alltid så
exklusivt kanske, men visst är det vackert! Vi hoppas
Raija fortsätter med detta!

En annan som också handlar Latex från Kinn:
En vapensmed med sinne för de gamla myterna: Niki
Alsterlind tillverkar beväpning (och annat) för ”laivare”. Och
det är väl inte utan att man torde vara ”oklädd” utan något
av dessa vackra dolkar och svärd. Man kan gott besöka
Nikis hemsida: www.mirdansmedja.n.nu !

DET FINNS EN SIDA TILL

Så beskriver sig Mikael
Reini, som vi på Kinn haft
glädjen att få leverera material till.
”Jag började måla tidigt
och skapade verk i alla
tänkbara matrial som kom i
min väg. Som de flesta andra barn gillade jag filmserien Star Wars, men var
mest intresserad av hur
man gjort alla monstren.
Även skräckfilmer fascinerade mig och i synnerhet
Predator blev en favorit som
hängt med mig i alla år.”
Mikael visar prov på både
entusiasm, minituös noggrannhet och målfokus. Så
blir resultatet också imponerande.
”Jag utbildade mig till tatuerare när jag var 16 år och
har hållit på med det i 17år.
De senaste fyra åren har jag
lagt till airbrushmålning och
skulptering – och att göra
olika filminspirerade monstermasker – från skulptuering till airbrushmålad latexmask”.
Mikaels dröm är att få jobba
med specialeffekter inom
filmindustrin. Han siktar på
att snart få färdigt en hemsida/blogg för att kunna
visa sina alster och kommunicera med uppdragsgivare. (Vill du nå Mikael- maila oss på Kinn.)
Vi på Kinn.com är glada över att få leverera material till Mikael och att sedan få se vad det blivit av
våra produkter i hans ateljé.
Obs! Predatordräkten kommer förresten att synas på Sci-Fimässan i Stockholm nu i helgen!

Med vänlig hälsningar från
Ronny Lingstam
ronny@kinn.com
www.Kinn.com

(Jag vet ju att detta inte är en bild på chefen, men jag blir skraj eftersom ikheten är så slående.)

”En glad, filmintresserad
tvåbarnspappa i Örebro
län, som alltid gillat att
rita, måla, skulptera...”

