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Fotobogen VINDUER er resultatet af forfatter Lulu Maries vandreture med blikket på byers glasportaler.
Mennesker bor, gardiner blafrer og planter vokser. Det er vinduer, som de ser ud i nuet. I det jeg går forbi med
mit kamera. Det er det flygtige øjebliksbillede, jeg præsenterer. Dét vindue, dén skærm.
Jeg når ikke at blive stoppet – for jeg lurer ikke. Ingen når at opdage mit snapshot. Jeg er videre. Klik. Væk.
Og værket er mit. Lulu Marie er cand.it og forfatter til kitsch-fagbogen Lulu Bogen, romanen Bløder og
digtsamlingen I kræets top bor en storm. Kendt som Danmarks første postkortstjerne. Har arbejdet som
opvasker, tv-tilrettelægger og sekretær. Arbejder p.t. Som kulturskribent, kursuskommissær, forretningsfører
for sin mand Peter Peter, kortfilmsproducer og instagramfotograf. Fik arbejdslegater af Statens Kunstfond og
Autorkontoen i 2016. Medlem af Dansk Forfatter-forening:
http://danskforfatterforening.dk/lulu-marie-pedersen-3990/ Instagram og YouTube: @lulumariecph
Alle vores vinduer produceres i Danmark af højeste kvalitet og med 10 års garanti. Schüco gjør ditt hus til et
hjem. Vinduer og døre flere ekstra fordele:. Få 10 års garanti på døre og vinduer med lynhurtig levering.
Vinduer og døre - designet til netop dit hjem. Se vores komplette udvalg og bestil gratis et uforpligtende
tilbud i dag. Materialer stammer fra fejlproduktion, projektændringer m. Spar på energien og spar penge.
Som standard inngår en rekke tilbehør, som mange andre tar … Vinduesprofilsystemet Nordic Design Plus

senker energiforbruket på vinduer med mer enn 70%* og sørger samtidig for et behagelig inneklima. Men tar
du deg tid til å rote rundt på lageret vårt, har vi mange tanker og idéer som vi gjerne deler med deg.
dk. VELFAC produktserier. Der findes typer, der er så godt som vedligeholdelsesfrie, og der er andre, der …
Vinduer og Døre efter dine mål og ønsker. OK-Miljø’s insektnet til sidehængte vinduer sikrer et insektfrit
indeklima. Bondehusvindue … OKpriser har mange hundrede nye og brugte vinduer og terrassedør, som vi
sælger til meget attraktive priser. Harmoni Vinduer og døre ApS. Levering i hele Norge. Se vårt utvalg av
vinduer og dører. Hos oss finner du eksklusive vinduer, foldedører, skyvedører, ytterdører, vinterhager,
hagestuer og glassfasader i aluminium.

