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Quiet please - Vi tegner julekalender i december. Stine Reintoft Hent PDF Forlaget skriver: Denne bog "
Quiet Please-Vi Tegner Julekalender I December" er tilegnet alle børn og barnlige sjæle. Det er min søn på 9

år, der kom på ideen og vi han har hjulpet mig undervejs. Vi ønsker alle en god fornøjelse. Det er stine
Reintofts 13 malebog i serien " Quiet Please_Vi Tegner"

Den største glæde i mit liv, har altid været at tegne. Der er aldrig gået en dag, hvor jeg ikke har haft lyst til at
tegne, fordybe mig og tage et pust fra hverdagen ind i farvernes univers. Glæden ved at tegne og male fik jeg

fra min morfar Kunstmaleren Paul Kastrup.

Jeg vil med denne malebog gerne give glæden videre og ønsker , at folk kan få nogle hyggelige og stille
stunder, når de farvelægger de 24 illustrationer. Jeg håber både at kunne inspirere voksne og børn med denne

malebog..

Ti dem, der har lyst til at dele de farvelagte tegninger er i velkommen til at bruge " Quiet Please-By Stine
Reintoft " siden på Facebook. Så kast dig ud i dit eget farveunivers.

God Fornøjelse.
By Stine Reintoft. Okt 2018..
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