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Som voksen kan man holde sig inden for linjerne og behøver kun at tænke over hvilken farve, der skal bruges!
Billesø & Baltzer præsenterer en serie med malebøger for voksne og større børn, der er kunst- og
designelskere. "Vælg selv farver Karneval" indeholder 30 originale designs fra kunstner og illustrator Sarah
Walsh.Hver bog indeholder 64 perforerede sider, så det er nemt at dele, indramme og udstille dit kunstværk.
Du vil blive inspireret af de fantastiske illustrationer i denne bog, og brugen af farver er endeløs. Slap af, ha'
det sjovt og tilføj farver. Om forfatteren: Sarah Walsh er kunstner og illustrator og bor i Kansas City, USA.
Hun er inspireret af dyr, magiske skabninger, kaffe, musik, en god historie, hendes venner og familie,
udholdenhed, klassiske børnebøger og meget andet. Sarah har designet skrifttyper, illustreret kort og bøger og
bidraget til tegnefilm. En af hendes yndlingsting ved at være en kunstner er, at hun får lov til at skabe et nyt
lille univers til glæde for andre.
70'erne var et årti hvor kodeordene. Ejendommen er på to etager + kælder og har flere udbygninger. Skal du
pynte op til nytår hjemme hos dig selv eller i et offentligt lokale, men mangler en masse flot nytårspynt. Tag
med på denne rundrejse til Cuba og oplev Havana, Santiago, Trinidad og Vinales. Skal du pynte op til nytår
hjemme hos dig selv eller i et offentligt lokale, men mangler en masse flot nytårspynt. De lyse pasteller,
paladsernes okkergule og røde nuancer, vandspejlets sølvstænk, blomsterne på. 70'erne var et årti hvor
kodeordene. Tag med på denne rundrejse til Cuba og oplev Havana, Santiago, Trinidad og Vinales. Om
dagen kan man til gengæld se Venedigs hundredvis af farver. Nytårspynt. Om dagen kan man til gengæld se
Venedigs hundredvis af farver.

Katalog (præfiks). Vil du invitere til stor Nytårs fest. På Cuba kan livsglæden både ses, mærkes og høres.
70'erne var et årti hvor kodeordene. I rolige naturskønne omgivelser udenfor Molazzana på en blind vej ligger
dette renoveringsprojekt. Nytårspynt. På Cuba kan livsglæden både ses, mærkes og høres.

