DESIGN URE SMYKKER — 8, 2016
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Et par gange om året afholder Marc’Harit perle- og smykke events hos Mads Heindorf Jewellery i
København, og den 26. oktober 2016 mødte spændte tilmeldte op til en aften med fokus på niche
produkter inden for perler, heriblandt facetterede og graverede South Sea og Tahiti perler.
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Vedhæng i 18 kt guld med South
Sea perler i naturlige farver.

Når man taler om perler, er der ligesom
med diamanter og andre ædelstene et
stort og varieret udvalg både af typer, kvaliteter, former, størrelser, farver og værdi,
og som forbruger kan det være en jungle
at finde rundt i. Du kan søge råd hos din
guldsmed, men du kan også deltage i et af
de særlige Perle-events, der afholdes af
firmaet Marc’Harit i samarbejde med flere
af landets guldsmede.
– En Perle-event er en aften i perlernes
tegn. Her får du et indblik i perlens historie,

PERLE-EVENT
i perledyrkningens fine kunst, fakta om
forskellige perletyper samt en unik mulighed for at se et stort ud
valg af smukke
perler fra guldsmedens perleleve
ran
dør
foruden at høre nogle af de mange
eventyrlige historier, der knytter sig til perler, fortæller Kira Kampmann, der er indehaver af Marc’Harit.
Tillid
– Når du som kunde ønsker at købe et
smykke med perler, er det afgørende, at du

En aften
med fakta
og fortællinger
om perler.

modtager en professionel rådgivning, så du
kan træffe de rigtige valg i forhold til de
ønsker, du har. Det er vigtigt, at du oplyses
om perlens oprindelse og kvalitet, og om
perlen er ubehandlet eller ej, lyder det fra
Kira Kamp
mann, for hvem tillid og gennemsigtighed er nøgleord. Hendes events
afholdes for netop at bidrage til viden og
tillid, i hyggelige og eventyrlige rammer
med fokus på både perler og smykker.
Kontakt Marc’Harit på marcharit.com for
oplysning om kommende events.

Eksempler på spændede nye måder at bearbejde perler på: South Sea og Tahiti perlerne her er facetterede eller graverede i hånden; sidstnævnte mønstre (tv) er inspireret af oprindelige tatoveringsmønstre
i Fransk Polynesien. Til højre guldsmed Mads Heindorf og Kira Kampmann ved oktobers event i Hein
dorfs guldsmedebutik på Gothersgade i København. Perlefoto Iben Kaufmann.

