PERSBERICHT
Op zoek naar een trendy (relatie)geschenk? Bezoek www.cow-parade.be!
Geef eens een koe(tje) cadeau! Nieuwsgierig? Op www.cow-parade.be krijg je een bonte
verzameling te zien van veelkleurige koeien in diverse maten en gewichten. Een streepjeskoe,
een zebrakoe, een luipaardkoe of zelfs een ingekaderde museumkoe, er is voor elk wat wils.
Absolute kunstwerken, wat leuk is om cadeau te doen of om zelf een leuk plekje te geven.
De koeien zijn miniatuur versies van de levengrote fiberglas koeien die, beschilderd door
gerennomeerde kunstenaars, al enige jaren menige grootstad opfleuren. Ze zijn vervaardigd
uit keramiek of de kunststof polyresin en verkrijgbaar in de afmetingen small, medium en
large. Voor de kleinste betaal je 9 euro. De grootste versies kosten gemiddeld 50 euro.
De Cow Parade is het grootste en succesvolste publiekelijke kunstevenement ter wereld.
De allereerste tentoonstelling (1998) van dit kunstevenement vond plaats in Zürich, gevolgd
door onder andere New York, Londen, Sydney, Tokyo, Brussel, Las Vegas, Dublin,
Manchester en Stockholm. Dit jaar waren ze te gast in o.a. Barcelona en Warschau. Deze
koeien worden beschilderd door lokale kunstenaars en na de tentoonstelling verkocht ten bate
van het goede doel. Wegens het grote succes zijn deze bijzondere koeien in een kleinere
uitvoering gemaakt en beschilderd volgens de originele ontwerpen. Zoals hun grote
evenbeelden zijn ook de replica’s aan een opmars bezig. Zij zijn inmiddels uitgegroeid tot een
gegeerd verzamelobject. De kunstwerken tonen een grote portie fantasie en humor. Sommige
koeien zijn beschilderd in ware ‘Salvador Cowli-stijl’, andere dieren lijken weggelopen uit de
zorgeloze hippie-periode en de Sky Cow loopt duidelijk met haar hoofd in de wolken. Bij
iedere miniatuur koe vindt u informatie over de ontwerper en de plaats waar hij werd
tentoongesteld.
Er zijn drie versies beschikbaar: small, medium en large. De small is ongeveer 7 x 2 x 4 cm
groot en weegt ongeveer honderd gram. Prijzen vanaf 9 euro plus verzendkosten. De medium
versie meet 16 x 5 x 11 cm met een gewicht van circa 300 gram. De kostprijs bedraagt rond
de 25 euro. De grootste en zwaarste categorie ten slotte weegt gemiddeld anderhalve kilo
maar er is ook een versie die het dubbele weegt. Deze koeien met 30 x 9 x 20 cm als maat
kosten minimum 48 euro. Vanaf deze som zijn de verzendkosten in België gratis.
Men kan on line bestellen op www.cow-parade.be. Na betaling verlopen er een à twee dagen
voor de bestelling geleverd wordt. Verzending naar andere landen neemt meer tijd in beslag.
Wie een factuur wenst kan dit aanduiden.
Wie verkiest om de bonte verzameling viervoeters eerst met eigen ogen te zien, kan terecht in
de Cowparade-shop te Brugge.
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