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Fra Indien: En af de to vindere af halskædekategorien var for denne 
kreation med asymmetrisk motiv designet af Chittaranjan K. Das, 
sponsoreret af Yogesh Jasnani.
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under mottoet ’Stjernernes Sang’ har utallige 
designere, guldsmede, kunstnere og humorister ind-
sendt deres forslag i de respektive nationale runder 
af konkurrencen. Der var noget for enhver smag, her 
i blandt konkurrencedeltagere, som hævede sig over 
alle andre i deres genialitet. Det var som oftest ac-
cessorie kategorien, som inspirerede deltagerne til at 
slå sig løs med fantasifuld opfindsomhed. 

Konkurrencen løber over to år, og de internationale 
vindere bliver fundet i løbet af september 2008. Her 
kan følgende bidrag nydes som inspiration – for per-
ler er som bekendt langt mere end blot perlekæder. 

vidunderlige

Perler 
På BaselWorld 2008 i april måned valgte nogle blandt de besøgende at tage på en 
verdensomspændende rejse i perlens univers. Det foregik på standen ’Perles de Ta-
hiti’, hvor enhver kunne blive overbevist om, at perler er blandt de mest vidunderlige 
ædelsten, og sandsynligvis de mest trendsættende af samtlige organiske smykkesten! 
Så selvom der måske endnu er nogle folk, som associerer perler med deres bedstemor, 
så er perler både fashionable, hippe og henvender sig til et ungt publikum!

AF NINA HAlD 

Fra Indien: Specialpriskategoriens vinder, 
designet af Ruchit Madan.



Fra USA: Brochekate-
goriens vinder, desig-
net af Nina Basharova, 
sponsoreret af Albert 
Asher Pearls.

Fra England: Ring-
kategoriens vinder, 
designet af Adler.

Fra England: Vedhængka-
tegoriens vinder, designet 
af Paul Battes.

Fra England: Accessoriekategoriens 
vinder, designet af Freya Rose
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Fra Brasilien: Accessoriekate-
goriens vinder, designet af Bia-
lice Duarte.

Fra Frankrig: Brochekategoriens vin-
der, ”Kærlighedens ord”, designet af 
Nelly Gilbert, sponsoreret af V67.

Fra Italien: Accessoriekategoriens vinder, 
”Pen-tagram for syngende stjerner”, designet 
af Enzo Borghi e Raffaella Orazi, sponsore-
ret af Brillante + Idee e Sviluppo.

Fra Tyrkiet: Accessoriekategoriens 
tredjeplads, ”Kærlighedsfuglen”, desig-
net af Surmak Susmak.

Fra Italien: Armbåndka-
tegoriens vinder, designet 
af Pandora Gioelli.
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Fra Schweiz: Accessoriekategoriens 
vinder, hårsmykket ”Ori Tahiti”, 
designet af Karin Matter-Paasch, 

sponsoreret af Bucherer.

Fra Schweiz: Ringka-
tegoriens vinder, desig-
net af Karl Wandeler.

Fra Schweiz: Armbåndkategoriens vin-
der, ”Skøn melodi”, designet af Graziella 
Sardi, sponsoreret af Art Bijou.

Fra England: Brochekategorien 

vinder, designet af Shaun Leane.

Fra Tyskland: Brochekate-
goriens vinder, ”Space Od-
dity”, designet af Yasmin 
Mirza-Zadeh, sponsoreret 
af Perlen Yukie.

Fra Østrig: Accessorieka-
tegoriens vinder: Tasken 
”Rejsen gennem stjerner-
ne”, designet af dr. Christa 
Karas-Waldheim.
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Fra USA: Special-
priskategoriensvinder, 
designet af Larry C. 
Y. Ho, sponsoreret af 
Maemura Designs.
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