Få uanset
ekstraordinære
fordele
om du abonnerer på vores magasin eller køber det i butikken.
Kunne du tænke dig at
komme lidt tættere på
Isabellas og få mere ud
af magasinet?

eksklusivt
blomsterevent
den 8. maj.
pris kun 269 kr.
inkl. goodiebag
til en værdi af
ca. 700 kr.

Kunne du tænke dig at
blive inviteret til særarrangementer, at deltage
i konkurrencer med
lækre præmier, få ekstraordinære tilbud fra
vores webshop og ekstra
overraskelser fra tid til
anden?
Hvis dit svar er JA,
SELVFØLGELIG!, så bliv
medlem af mitIsabellas
med det samme, og nyd
godt af nye fordele hver
måned, kun for medlemmer. Det er gratis at
være tilmeldt, og du vil
hver måned modtage en
e-mail med de aktuelle
fordele. Så simpelt er det!
Læs mere, og tilmeld dig
på mit.isabellas.dk.

Scan, og tilmeld dig
mitIsabellas med
det samme!

Program
Kl. 17.00 Velkomst i Skuespilhuset.
Kl. 17.15-18.45 Præsentation af pyntede borde ved Annette Von
Einem, der inspirerer med sine ideer til blomster i vase og festlig borddækning, så du nemt kan gøre hende kunsten efter derhjemme.
Kl. 18.45-19.00 Kom helt tæt på de pyntede borde.
Kl. 19.00-19.30 Let traktement, lodtrækning og udlevering af goodiebags. Goodiebags har en værdi af ca. 700 kr. Se, hvad du får i din
goodiebag, på isabellas.dk/blomster
Vind
Tre af de viste blomsterdesign og tre store Saga Magnolia-vaser fra
Rosendahl.

Om Annette von Einem
Annette rangerer blandt Europas dygtigste blomsterdesignere og har gennem de
seneste år høstet stor anerkendelse i udlandet og vundet flere eftertragtede titler.
Rosendahl er sponsor for Det Kgl. Teater
og leverer Grand Cru-service til Restaurant
Ofelia i Skuespilhuset. Denne aften vil Annette Von Einem vise sine blomsterkreationer i samspil med Rosendahls æstetiske
og funktionelle designprodukter. Se mere
på rosendahl.dk og på voneinem.dk.
Hvor og hvornår
Torsdag den 8. maj kl. 17 til ca. 19.30.
Skuespilhuset, Lille Scene. Sankt Annæ
Plads 36. København K
Pris og tilmelding
Pris pr. person 269 kr. Sidste tilmeldingsfrist den 29. april. Tilmelding: isabellas.dk/
blomster

Der er nye fordele til dig som medlem hver måned, fx:
Konkurrencer

Særarrangementer

Shoptilbud

Overraskelser

