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KØB ET SKIB & STØT
"Den Store Rejse"
Vikingeskibene er udviklet af Misja Kristoffer Rasmussen som et led i
sponsor indsamling til børneprojektet “Den Store Rejse” i Halsnæs
kommune ved børnehuset i Ølsted, se vedhæftet beskrivelse af
projektet.
Kunstværket er modelleret i ler og derefter støbt i bronze, et
materiale kunstneren har mere end 25 års erfaring med, hvert skib
er lavet i en støbeform og omsat til en vokskopi som derefter bliver
retoucheret af kunstneren selv, inden den bliver sat i ovnen og
derefter støbt efter den antikke teknik ”cire perdue” altså tabt voks
metode.
Vikingeskibet er naturligvis inspireret direkte af det klassiske look fra
de vikingeskibe vi kender i dag, men det er også udøvet med en vis
personlighed i form af skibets korte og runde form som udtrykker
sympati frem for de mere skræmmende dragefigurer vi kender fra
vores forfædre, så er det lavet til at børn kan tænke sig at fylde
skibet med ideer og objekter til ”Den Store Rejse” og derfor udført i
en enkelt og klar form.

Ved Køb af Skibe, ønsker du som privat person eller på vegne af en
virksomhed at købe kunstværket, et bronzeskib på egetræs podie,
så kan du købe eksemplarer i forskellige størrelser (se priskatalog
længere fremme) og dermed sponsorer vores indsamling, så kan du
kontakte os på misja.k.r@gmail.com og få mere at vide om
afskrivningsmuligheder osv. Ved køb af kunst. LINK HER !!!
Vi har indtil nu indsamlet 50.000kr og mangler yderligere 60.000kr
til at vores projekt ”Den Store Rejse” kan begynde og blive til en
udsmykning i form af legeskulpturen til børnehuset i Ølsted. (Læs
mere om børneprojektet i vedhæftet fil ”Den Store Rejse”).
Få dit navn eller firmanavn på sponsor skiltet på det endelige
kunstværk, ved køb af minimum 25.000kr, vil sponsornavn nævnes i
alle pressemeddelelser og PR-arbejde, men det er også muligt at
være anonym sponsor.
Ønsker man at købe flere skibe evt. til firmagaver eller andet er der
mulighed for en god rabatordning ved yderligere kontakt.
Bestiller du et skib skal du regne med 3-6 ugers leveringstid når de
første bliver bestilt og senere hen i forløbet kortere tid.
Husk skibene er i bronze og de kan tåle at stå både ude og inde,
ønsker du at placere skibet i din have, så er dette muligt da skibet
har et tapsystem som gør at det kan monteres nemt og elegant på
granitsokkel eller lignende.

Bestil et skib
Ved køb, modtager du et certifikat
på at du har købt et unika
kunstværk, alle skibene har et
”unika touch”, der findes ikke to
som er 100% ens, skibet er
naturligvis signeret af kunstneren.

Indbetaling & kontakt :

Mobilepay : 26 98 97 78 (Erasmus Misja
Kristoffer Rasmussen)
Bank : Sydbank- Konto 6748-0001060167 (Erasmus Misja
Kristoffer Rasmussen)
Mobil : 26 98 97 78
Mail : misja.k.r@gmail.com
Facebook : ”Den store Rejse”

Tak for dit køb og din støtte !
På vegne af ”Den Store Rejse” fra Ølsted børnehus og
kunstneren Misja Kristoffer Rasmussen

