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Information
Län: Halland
Kommun: Falkenberg
Kategorier: Ateljeer
Position: 56.9812,12.3876

Kontaktuppgifter
Tel: 070-752 79 29
E-post: britten.toftarp@kronmakaren.se
Hemsida: www.kronmakaren.se
Facebook: www.facebokk.com/kronmakaren

Beskrivning
Da&#776:r himlen mo&#776:ter havet i Morup, finns en
atelje&#769: med ett annorlunda hantverk.
Tra&#778:dslo&#776:jdsartist Britten Toftarp – Kronmakaren,
som skapat brudkronor och ha&#778:rsmycken av trådslöjd
sedan 90-talet. Kronorna har visats pa&#778:: bl.a Liljevalchs
Va&#778::rsalong, Svenska Ambassaden i Tokyo och Kungliga
Slottet.

 I atelje&#769:n hittar du butik du unika hårsmycken och
trådslöjdade brudkronor för livets alla tillfällen och fester. Ofta
inspirerad av Halland och det unika Bonadsmåleriet. Jag är
medlem av KHVC, KIF, BUS, EKO Museum nedre Ätradalen
samt Konstliv Halland. 

Medverkar i Konstrundan i Halland under Kristi
Himmelfärdshelgen och har sommarbutik varje onsdag under juni
- augusti,kl. 13.00-17.00. Här hittar du förutom Hårsmycken och
brudkronor en enkel uteservering med kaffe, te, saft, glass och
goodies. Jag tar emot kortbetalning, swish och har även
webshop. Se hemsidan för all information.

Du hittar mig på både Facebook och Instagram under
@kronmakaren
Välkommen till mig!

Priser
Webshop: www.kronmakaren.com från 500 kr - 5000 kr
Sommarbutik: från 100 kr och uppåt.
Unika beställningar: offert
Föreläsningar: offert

Öppettider
Sommarbutik i ateljén i Morup. Varje onsdag under juni, juli,
augusti kl. 13.00 - 17.00. Se hemsidan för aktuell information.

Vägbeskrivning
Åk motorvägen från Göteborg mot Falkenberg. Avfart 52 mot
Morup. Kör mot Varberg via Morup och sväng vänster mot
Glommen/Stranninge. Ateljén finns ett vitt funkishus med en stor
terass precis i hörnet när du svänger av Kustvägen mot
Glommen/Stranninge
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