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Kreativ med kalligrafi Betty Soldi Hent PDF Forlaget skriver: Moderne kalligrafi har taget de sociale medier
med storm og inspireret tusindvis af mennesker til at give sig i kast med at skrive smukt med blæk, pen og
papir. Personlig håndskrift har fået en renæssance og er på ingen måde truet af tastaturer og smartphones.

Betty Soldi lærer dig med italiensk passion og uhøjtidelighed det kreative og beroligende ved at skrive smukt
og dekorativt – ikke blot på papir til bl.a. invitationer og menukort, men også som smukke og sjove

udsmykninger i indretningen og på f.eks. spejle. Med humor og uhøjtidelighed opfordrer hun læseren til at
øve sig og skrive på siderne i bogen. Først for at lære hendes eget alfabet af slyngede bogstaver, men også for
at give dig selvtillid til at skabe dine egne bogstaver med blæk, farver og glimmer. Bogen indeholder masser
af gode råd, inspiration og øvelsessider, og dens skrivevenlige papir betyder, at du nemt kan skrive direkte

ind i bogen.
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