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Customize din garderobe
- Med sin nye bog om Customizing ønsker Dorthe Brøgger at give kvinder mod, lyst og inspiration til
en mere personlig og levende tøjstil.
Har du lyst til at shine dine klæder op i stedet for at smide dem ud? Og vil du gerne vide, hvordan
du kan customize din garderobe, så den ikke ligner alle andres?
I BOGEN OM CUSTOMIZING - FORNY DIN STIL giver Dorthe Brøgger dig sofistikerede og inspirerende
idéer til, hvordan du kan forny og style dit tøj, så det fremhæver netop din personlighed. Er du
til jeans eller skørter, lak eller glittersten, rosenbroderier eller patchwork? Bogen vrimler med ideer til
det hele.
Med konkrete eksempler, praktisk vejledning og smukke billeder viser bogen, hvordan du forvandler
fejlkøb til yndlingstøj, hverdagstøj til festtøj eller stangtøj til unikatøj. Desuden indeholder bogen en
brugbar liste over Dorthe Brøggers personlige favoritter, når det gælder mærker, forretninger og
sites, der inspirerer til customizing.
De viste idéer og forslag er enkle at udføre og giver stor lyst til selv at eksperimentere. Customizing
handler om det individuelle udtryk, og ved at slippe fantasien og kreativiteten fri kan du skabe
noget enestående. At customize kræver ikke det store symaskinekort eller en overdådig økonomi.
Det vigtigste er originalitet og lysten til at se nye muligheder. Customizing er et miks af moderne
genbrug og udfoldet kreativitet, og skaber mulighed for at indbygge personlige historier i vores
påklædning.
Dorthe Brøgger (f. 1964), stifter af firmaet DreamPower, er cand.
mag. i teatervidenskab og arbejder i dag som customizer, kreativ
coach og foredragsholder med speciale i begejstring,
idégenerering og motivation.
Dorthe Brøgger kan kontaktes for interview og yderligere
oplysninger på dorthe@kreativcoach.dk eller telefon 30 20 81 29.
Læs mere om Dorthe Brøgger på www.kreativcoach.dk
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