FlowerPower
DIY -b og Julie Wettergren er mest kendt for
sine smykker, men jeg skal lige love for, at hun
også kan trylle med blomster. I Blomstrende
ideer (Julie Wettergren) viser hun, hvordan blomster kan forvandles til alt fra hårpynt til dekorative isterninger og fotokunst med flamingoer og
svaner skabt af blomsterblade. Hvis du (som jeg)
er typen, der bøvler med at binde selv den mest
simple belliskrans, så fortvivl ikke, for det bedste
ved bogen er den overskuelige måde, det hele bliver grundigt forklaret på med step by step-fotos.
Det kan virke lidt ærgerligt at bruge så meget tid
på noget, der alligevel visner, men der er heldigvis
også en guide til, hvordan du kan lave de smukkeste papirblomster, som kan bruges til bordpynt
og meget andet.
”Blomstrende ideer” udkommer i morgen (8.
april), og bogen har forord af Julie Wettergrens
gode veninde Christiane Schaumburg-Müller –
kendt fra chrichri.dk.
Mette

Lyt til:

”Kviksølv i
dit kølvand” og
”Aftenbøn”

Sofasange til sommerhuset
M u si k Hvis man nu tog i sommerhus lidt uden for sæsonen en småkold weekend
med heldagsregn og ild i brændeovnen, ville det være oplagt at lytte til Laura Illeborg og Channe Nussbaums Månen ligger på gulvet. Illeborg & Nussmann har
sammen skabt 11 intense sange, der kalder på lang sofasnak over god rødvin. Alene
teksten til ”Kviksølv i dit kølvand”: ”I mine øjne er du ikke nogen særlig fandens karl,
bare en lusepusterhustler, en fordampet kannibal” kunne nok få et par veninder
til at diskutere mænd, de ikke skulle have
haft … ”Overvintret igen” og ”Under månen
et sted” lokker til dans med tangorytmer a
la Bo Kaspers Orkester. Og supersmukke og
lidt morbide ”Aftenbøn” – albummets bedste
– handler om at have levet en god bid af sit
liv og love sig selv at få det allerbedste ud af
resten. Tak, Laura og Channe, for at I mindede
os om det!
♥♥♥♥

Tine

In stag r a m

Se Julie Wettergrens kreationer
Vil du have mere krea-inspiration, kan du følge Julie Wettergren på @juliewettergren, hvor hun viser
hjemmelavede kreationer som feminine buketter, overdådige kager og selvfølgelig de elegante smykker.
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