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Senaste nytt..
Höstens stora nyhet har varit utnämningen
Precious Talent of the Year. Ett pris tilldelas årets
talang i smyckesbranschen. Juryns motivering löd –
Med ett genuint intresse för Sveriges historia och
kvinnors känsla för vackra smycken har årets
vinnare hittat ett uttryck som ger både emotionell
styrka och stilren modern design.
Nytt för säsongen är örhängena Double Shield
Gold & Black, Double Shield Blank & White och
Double Shield White & Gold. Pris från 1950 kronor.
Julmarknaden #Stockholmsjul arrangeras mellan
den 20 november och 23 december på Sergels torg,
och Shieldmaid har erbjudits en plats. Det är en helt
ny typ av marknad med inspiration från Winter
Willage i New York. Hoppas vi ses!
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”En Shieldmaid kännetecknas av
någon med stort hjärta och mod.
Någon som gör nya och
livsavgörande val i livet. Har kraften
att följa sitt hjärta, vågar satsa på
något nytt eller lyckats kämpat sig
tillbaka. En Shieldmaid är någon som
ser vikten av att dela med sig,
inspirerar och motivera”
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Anna har ordet..
Det har nu gått ett par månader
sedan jag vann priset Precious
Talent of the Year. En fantastisk
känsla som är svår att sätta ord
på. Höjdpunkten var att ta emot
priset under galan på Grand
Hotel. När jag höll mitt tal kändes
det som en dröm som gick i
uppfyllelse. Den kvällen kände
jag mig lycklig och stolt. En
milstolpe var nådd, och jag
kommer för alltid att bära med
mig den känslan.
Ibland använder jag mig av
metaforen om Sköldmön, som för
tusen år sedan hade modet att
segla ut på upptäcktsresor utan
att exakt veta var hon skulle gå i
land. När jag presenterade min
första kollektion på en
vernissage i november för tre år
sedan sa jag att jag precis hade
klivit på den där båten och kasta
loss. Jag visste inte var jag
skulle hamna. Det vet jag
fortfarande inte, men vi har
seglat en bra bit. Längst vägen
har vi mött flera spännande
upptäckter. Lärt oss massor. Nu
känner jag att vi har en riktigt fin
medvind i seglet och jag hoppas
att du är med oss på den
fortsatta resan.

