
VALKOMMEN
på klädvisning och Live-Sushi

Var: Dahl, Bingebygatan 9A, Visby.
När:  Drop-in, onsdagen den 15/9 kl. 18-20,  söndagen den 26/9 kl 14-17.
OSA: måndagen den 13/9. Per mail eller telefon.

Eva Fadeel
Lindeväg 3, 621 43 Visby

Tel: 0708-323 345
E-mail: info@fadeeldesign.com

DYNO är ett nytt ekologiskt klädmärke från Gotland som
vänder sig till både barn och vuxna. Med en exklusiv Eco
vintage design erbjuder vi unika kläder för unika människor.
Alla plagg är gjorda av mjuk bomull, 100% ekologiska förstås
och passar både tjejer och killar. En exklusiv detalj är att
varje plagg är broderad med ett unikt nummer.
När du köper våra kläder stödjer du olika välgörenhets-
organisationer för ökad miljö och en bättre livskvalitet för
utsatta barnen. 

Alla kläder är designade av Eva Fadeel och tillverkade i
Turkiet.

Under kvällen har ni möjlighet att lägga ordrar.

 
* Mer information om DYNO och Fadeel Design
hittar ni här: www.fadeeldesign.com 

* Look Book, spring 2011
http://www.web.fadeeldesign.com/dyno/?page_id=181

Rika Yamagata
Södervärnsgatan 48, 621 46 Visby

Tel: 0760-42 58 18
E-mail: info@sushiaoi.se

..

Sushi AOI erbjuder sofistikerad traditionell japansk sushi i
Visby med omnejd. Rika Yamagata, en sushikock utbildad
i japan förmedlar konsten att skapa sushi och ger unika inspel
från japansk kultur.
Jag erbjuder sushi kurser där man får lära sig konsten att
själv laga Sushi med steg-för-steg handledning.

Sushi Catering
Planerar du en fin kväll tilsammans med vänner, arbets-
kamrater eller familjen? Vi kan erbjuda den finaste sushin
och levererar denna på traditionellt vis med speciellt utvalda
tillbehör, för att förmedla den genuina  japanska miljön
som ger denna måltid rättvisa.

 
* Mer information om Sushi AOI hittar ni här:
www.sushiaoi.se

/Eva & Rika

Upptäck en spännande kombination i Visby  – Eco vintage och live-sushi. Vi kommer att
ordna en intressant kombination av mode och mat. Vårens kollektion av DYNO kommer
att visas samt hur man gör sushi.


