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Några ord...
Vissa morgnar är bättre än andra… När livet är
som bäst tar man morgonkaffet med sig ner till
stranden och låter det friska vattnet leka med
fötterna. Himlen är skimrande och den tidiga
morgonsolen spelar med färger och spegeleffekter i vattenytan. Havet ligger stilla och vattnet ser
nästan ut som blå kräm, samtidigt som den omisskännliga doften av saltvatten gör sig påmind. Då,
med kaffekoppen i handen, går det inte att missta
sig – du är i Båstad!
Det är nu gamla såväl som nyvunna vänner sluter
upp för att äta god mat, umgås och njuta av ännu
en oförglömmlig sommar tillsammans.
På Märkesbutiken har vi förberett oss för dessa
ögonblick och de följder de får. Vi har laddat
butiken med det senaste från gamla trotjänare
men också tagit in nya märken som vi hoppas ska
bli trevliga bekantskaper. Som vanligt kan vi hjälpa
dig med en personal shopper – ring så bokar vi tid!
Vi ser, tillsammans med er, fram emot ännu en
fantastisk sommar i Båstad. Med hopp om upplevelser, glam och fest! Ha en riktigt glad sommar!
Katta & Micke med personal
Märkesbutiken - inte din vanliga butik...

Vi välkomnar
Sommar

2014

4

5

Linnekava j - Hackett 4999:Skjorta - Ralph Lauren 999:Näsduk - Eton 399:Läderskärp - Hackett 999:Byxa - Morris 999:Svart virkad klänning Ralph Lauren 4699:-

Th: Svart virkad klänning - Missoni 4799:Klänning i turkosa färger - Missoni 4499:Ljusblå kava j - Ralph Lauren 3499:Skjorta - Ralph Lauren 999:Näsduk - Eton 399:-, Byxa - Morris 999:-

Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

Kava j - Hackett 4999:Mönstrad skjorta - Barba 1899:Klänning - Ida Sjöstedt 1499:-

Eton - en stolt svensk

Men, Vem är han egentligen?

Eton är herrskjortor.
Eton är historia.
Eton är framtid.
Eton är självkänsla.
Welcome to Eton!

Den 10 & 11 juli kommer Eton &
Märkesbutiken ha ett
BBQ-event på
MB´s innergård.
Varmt välkommen!

1928
Är året då hela historien startar med ett ungt
par vid namn Annie och David i den lilla byn
Gånghester. Att Etons skjortor idag finns representerade över hela världen bottnar i parets
skarpa öga för detaljer och kvalitet.

2010
Ett helt nytt butikskoncept rullas ut över världen
med start på Upper East Side, Manhattan, New York.
Denna tvåvåningsbutik invigs under överinseende av
många kändisgäster och inte minst Kungen av New
York – Henrik Lundqvist.

1948
Sönerna Rune och Arne, som vid denna tidpunkt for jorden runt i sin jakt på nya tyger,
passerade en gång den lilla staden Eton i
England. Namnet fastnade i medvetandet
hos bröderna och väl hemma i Sverige igen
släppte de ett nytt plagg: ”The Eton Shirt”.
Namnet var fött.

NU
Med en sådan historia riskerar Eton aldrig att tappa
fotfästet. I botten ligger grundarnas orubbliga vilja
att tillverka högkvalitativa skjortor med skarpa
detaljer och denna vilja att leverera kompromisslöst
skjorthantverk lever kvar än idag. Welcome to Eton!

1987
Etons långsiktiga arbete med exklusiva skjortor
ger resultat. Utländska aktörer såsom Harrod´s
köper in skjortorna och samtidigt ger sig Eton
in på okända stigar… För första gången i märkets historia fotograferar man skjortorna på
levande modeller.
1994
Lyckat samarbete med olika amerikanska
väl-görenhetsorganisationer, bl a Elisabeth
Taylor AIDS Foundation, ger ringar på vattnet.
Efter att Leonardo DiCaprio och Tom Hanks
burit Etons skjortor på Oscarsgalan växer
efterfrågan och exklusiva varuhus såsom Saks
Fifth Avenue och Neiman & Marcus börjar sälja
skjortorna.
8
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På fingret

Fröken Fingerfärdig
14.

13.

12.

9.

11.

8.
7.

10.
3.

5.
4.

2.

6.

1. Beach - KumKum 1149:- 2. Beach - KumKum 995:- 3. My Sparkle - KumKum 899:- 4. Rika - Buddha
to Buddha 1100:- 5. Milky Way - KumKum 995:- 6. Filip Stone - Buhha to Buddha 1799:- 7. Island
- KumKum 2249:- 8. Mustique - KumKum 1499:- 9. Aqua - KumKum 1999:- 10. My Pearl - KumKum
1099:- 11. Mood - KumKum 2249:- 12. Nathalie - Budda to Budda 1500:- 13. Wave - KumKum 1999:14. My Gem - KumKum 1149:- Finns inte ringen Du önskar i vår butik, hjälper vi Dig att beställa hem den!

10

Klänning- Missoni 4499:-

Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

1.

Foto: Amanda Cardell - p ompidoo.se

Hoppbild - backstage

In memorian

Strandhäng...

#6

#5

Stefan Ledborn personlighet & vilja

Entreprenören Stefan Ledborn visste vad han ville. Kläder
var intresset nummer ett och att allt skulle landa i ett eget
klädmärke var klart från början. Med ett stort hjärta och
med en enorm beslutsamhet kastade han sig in i livets
berg- och dalbana.
1997 grundade han märket
Koola Anna. Stilen var ungdomlig, kläderna hade hög
modegrad, men med en
prislapp som gick hem hos
de unga tjejerna. Konceptet
föll väl ut och var snart inarbetat som ett framgångsrikt svenskt varumärke.
Lärdomarna från Koola Anna tog sedan Stefan med sig in i nästa
projekt. Resultatet blev ett helt nytt varumärke, Du & Jag, anpassat
till tjejer över 25 år. Uttryckssättet är svalt och sofistikerat med en
skön balans mellan mode och tidlösa detaljer. Målet är välklädda
tjejer med attityd, tjejer som tror på sig själva och inte bryr sig om
kortvariga trender. Du & Jag tror på självständiga individer som tar
egna beslut och gillar svensk design med känsla för detaljer.

!

Peptalk

Idag går Koola Anna och Du & Jag, hand i hand. Tillsammans
är de ett komplett sortiment av kläder för medvetna och
moderna tjejer, helt i linje med Stefans ursprungliga plan.

!
ng!!

ä

G
t
t
o
G

sandCh

ill

#3

Att driva upp två varumärken från noll är en rejäl utmaning
och att ändå lyckas ha hjärtat på rätta stället är ett resultat
av Stefans okuvliga tro på morgondagen. Funkar det inte
idag, så ta nya tag imorgon - för lösa sig, det ska det.

#4

Eller hur var det nu han brukade
säga med ett leende på läpparna
för att peppa andra i motgångar...
jo, just det:
–Det här kommer att fixa sig.
Det vet du!

Trots sin omättliga aptit
på livet och en vilja av stål
lämnade Stefan oss
våren 2013.
Men hans vision drivs
fortfarande framåt, nu av
hans minst lika viljestarka
fru Malin.
R.I.P.

#2

e!

Laddar inför sista hoppet...

r
Nöjda hoppa

#1
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Fötter med stil
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6

7

[

9
10

Högt som lågt
1. Sandalett - Marenas 899:- 2. Sandalett - Lauren by
Ralph Lauren 799:- 3. Espandrillo - Ralph Lauren 799 :4. Sandal - UGG 900:- 5. Sandalett - Marenas 899:6. Sandalett - Marenas 899:- 7. Randig sandalett med
kilklack - UGG 1700:- 8. Platåsandalett - UGG 1500:9. Sandalett med kilklack - Lauren by Ralph Lauren 999:10. Leopardmönstrad sandalett med lägre kilklack Lauren by Ralph Lauren 899:-
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Klänning - Forever Unique 3999:-

8

En brittisk gentleman

Ränderna går aldrig ur

Född i Nottingham 1946 började Smith som springpojke i en lokal klädbutik när han var 18 år .
1970 öppnade han sin första affär med ett par hundra sparade pund som startkapital. Han gick
kvällskurser i skrädderi och utvecklade gradvis sin stil. År 1976 visade han sina första egna kollektioner i Paris - märket Paul Smith var fött.

Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

Paul Smith’s ambition som 16-åring var att bli tävlingscyklist,
men en tragisk olycka satte stopp för planerna. Efter 6 månader på sjukhus blev det snart klart för Paul att han ville syssla
med någon form av konst och design. 1970 öppnade han sin
första lilla butik i Nottingham och varvade arbetet där med
kvällskurser i tillskärning och design. 1976 visade han sin första
kollektion i Paris. Vilken succé!
Paul Smith´s smarta, coola kläder och excentriska accessoarer
har gett honom en plats i den brittiska designeliten.

Idag har Paul Smith Ltd en kedja med 225 butiker. Paul Smith
fick spaltkilometer i pressen när han introducerade ett nytt
affärskoncept - shop-in-a-house, på Notting Hill´s Kensington
Park Road. Och även om företaget idag omsätter över 1 miljard
svenska kronor, har det behållit Smith´s personliga touch: en
folkets man, han ger råd åt och leder alla divisioner själv och
hinner ändå med att titta till butikernas skötsel,
Paul Smith har fått otaliga priser bl a Drottningens Medalj för
Export. Londons Designmuseum gjorde en hel utställning i hans
ära när han firade 25-års jubileum - Paul Smith True Brit. Han
blev av tidningen GQ utsedd till årets designer 4 år i rad och år
2000 blev han både adlad och gift!
		
		
		

Logotypen gjordes för hand av en av Pauls
vänner, Zena, ett bevis på att handskrivna
varumärken inte nehöver vara autentiska signaturer. Paul Smith är fort			
farande en viktig del i hans före-		
				
tag, han är både 		
			
designer och
					
styrelse					
ordförande,
					
och är
					
inblandad
					
i alla delar
					
av företaget.

Kava j - Hackett 4999:Mönstrad skjorta - Barba 1899:Näsduk - Eton 399:Klänning -Missoni 4499:-
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Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

Klänning i spets - Ralph Lauren 4699:Linne kava j - Hackett 4999:Skjorta -Ralph Lauren 999:Läderskärp - Hackett 999:Byxa - Morris 999:-

Klänning - Missoni 4499:-

Ljuvlig klänning-Ida Sjöstedt 1499:Blårutig kava j - Ralph Lauren 3499:Skjorta - Ralph Lauren 999:Näsduk med fiskar - Eton 399:Läderskärp - Hackett 999:Byxa - Morris 999:Skor - Ralph Lauren 1399:Bil - Aston Martin 1952 Priceless

Känn Dig som hemma

Svarta Katten - en oas i Båstad

Svarta Katten erbjuder en stillsam och lugn atmosfär, vilket diskvalificerar alla som är i Båstad för att
festa på nätterna. Vill du boka?
Kom in i butiken och prata med Michael eller Katarina,
eller slå en signal på 0708 727 818.

22

Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

Boende i Båstad kan vara svårt att hitta.
Men på Svarta Katten är det alltid värt att
fråga. Vi har lägenheter, stugor och rum
till uthyrning - allt beläget i en svart villa
på Agardhsgatan 7, i höjd med centercourten. Ända sedan 60-talet har traditionen med uthyrning funnits i huset. Det
går bra att hyra året runt - under höst, vinter och vår
passar det utmärkt för studenter och på sommaren
gäster som stannar några nätter, någon vecka eller
hela sommaren.

Snyggt besök i butiken

BeoPlay A8 - 6.999:-

MOWO - ett svenskt företag med
passion för hörlurar. Du får välbalanserat
ljud med kraftfull basåtergivning, platt
sladd och silikonpluggar i tre storlekar.
MOWO earphones - 299:-

Beolit 12 - 4.799:-

fint främmande i sommar

För dig som inte känner till oss sedan tidigare kommer här lite rolig historik. Märkesbutiken, som
startades upp under namnet ”Nordic Safari”, öppnades för första gången i Båstad 1993 i en
källarlokal på Köpmansgatan. Allt eftersom sortimentet utökades och efterfrågan på märkeskläder samt ungdomskläder ökade, så flyttades verksamheten till vår nuvarande butikslokal
på Köpmansgatan 10. Året var 1997 och sedan dess ligger Märkesbutiken mitt emot torget och
därmed också mitt i Båstad centrum. Välkommen in!

24

Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

Vi kan stolt berätta att vi kör ett samarbete med B&O - BANG & OLUFSEN i Helsingborg under
hela sommaren. Passa på att göra Ditt klipp genom att välja på två utvalda produkter från B&O.
BeoPlay A8 till sommarpriset 6.999:- (ord. 9.999:-) och Beolit 12 som i sommar kostar 4.799:(ord. 6.500:-)

Oxfordskjorta - Ralph Lauren 999:Jeans - Fornarina 1299:-

Sommargott

Toppa stilen
Ringar - Buddha to Buddha

1550:-

Ralph Lauren - Manschettknappar
999:Armband BtoB - 3800:-

1200:-

Mister Cool

Med markörer på skjortan, runt handleden eller
som doft toppar du stilformen till max

Banofee Pie
200 g digestive
125 g margarin
1 burk karamelliserad mjölk
2 skivade bananer
4 dl vispad grädde
kakaopulver
bananer till dekoration

Fikonrulle med mascarpone
3 tortillabröd
6 msk mascarpone
1 ask ruccola
8 klyftade fikon
3 tsk limesaft
9 skivor rökt skinka
4 msk flytande honung

Smält margarinet och mixa med digestive.
Tryck ut massan i en pa jform, låt stå kallt
en stund. Bred på den karamelliserade
mjölken, fördela de skivade bananerna och
lägg till sist över den vispade grädden på
kakan. Garnera med kakaopulver och
banan.

Fördela ingredienserna jämt
över tortillabröden. Rulla ihop
bröden hårt och skiva upp i
lagom munsbitar.

Hansen & Jacob Manschettknappar 599:-

Läderarmband BtoB - 3800:1300:-

La Martina Edt - Fräsch & frisk
doft med inslag av bl a
äpple, bergamott &
vanilj 599:-

Eton - Piratinspirerade
manschettknappar 599:-

Kaffe- och Glassandwich
8 stora kakor med
chokladbitar
3 dl vaniljglass
4 msk kaffepulver
2 msk vatten

Rör ut kaffepulvret med vattnet.
Mixa kaffeblandningen och
vaniljglassen mjukt. Bred ut ca 1/4
på en av kakorna, lägg på en kaka
så det blir som en sandwich. Slå
in kakan i smörpapper och sätt i
frysen till servering!

Läderarmband BtoB - 3300:-

Önskas en liten vuxnare smak, går
det bra att blanda i lite punch eller
någon annan favorit i glassmixen.
Eton - Manschettknappar 1295:Ralph Lauren - Manschettknappar 999:Eton - Manschettknappar 1295:-
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Eton Knappsmycke 599:-

[

Style gillar

Klänning - Odd Molly 1199:Jumper - Odd Molly 1499:Boots - Primeboots 3399:Näsduk - Roda 399:Sjal i lamaull - Morris 1899:-

Mönstrad skjorta - Eton 1499:Tröja - Ralph Lauren 1299:Smart plånbok - Secrid 599:-

Färgglad väska - 145:Jacka - Morris 2499:Stövel - Primeboots 3699:Skärp - Morris 699:-

[

Femtio nyanser
av grönt

Grön- & vitrutig skjorta - RL 1099:Storrutig skjorta - RL 1099:Byxa - Hansen & Jacob 1499:-

Rutig sko - Ralph Lauren 999:-

Cool fluga - A Christensen 399:-

Shorts i olika färger - Morris Lady
899:- Skärp - Morris 499:-

Kofta - Odd Molly 1699:-

Shorts med blå valar - RL 1499:Limefärgade shorts - Scotch & Soda 999:Boxershorts - RL 399:-

ä
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- 39

9:-

Limefärgade strumpor Ralph Lauren 199:-
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T-Shirt - Denim & Supply RL 399:-

29

Blus - Jeans Pirat Booty
1599:-

Linneskjorta - RL 1299:Badshorts - RL 999:Skor - RL 1399:-

Oxfordskjorta - Ralph Lauren 999:Shorts - Ralph Lauren 1499:-

Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

Gul linneskjorta - RL 1299:Rutig linneskjorta - RL 1399:Shorts - RL 1199:-

I skrinet

SNÖ of Sweden
LOREN - Oval brace, Plain Rosé 499:-

helbild accessoar

SNÖ of Sweden
MANJARO - 3 x silver 499:-

[

SNÖ of Sweden
Armband - turkos 249:SNÖ of Sweden
EOWYN - Halsband 849:-

SNÖ of Sweden - örhängen

Smyckesgodis
Matcha sommarens outfit med accessoarer
som går i färgerna turkost, svart och
naturtoner.

SNÖ of Sweden
INVISIBLE - Rosé 299:SNÖ of Sweden
PIXIE XL - 399:-

Finns inte smycket Du önskar i vår butik, hjälper
vi Dig att beställa hem det!

33

En välutrustad skönhet

Podcastguiden
- lyssna gratis, när du vill, var du vill
Varför inte koppla av med en podcast när du behöver en paus under sommarveckorna i Båstad? Att podcasta är en metod som används för att
publicera ljudfiler. Podcast ses som någonting mellan en blogg och vanlig
radio. Avsnitten laddas automatiskt ner då ett nytt avsnitt publiceras. Det
finns idag många olika sätt att lyssna på podcast. Du kan t ex lyssna
genom itunes och spotify direkt i mobilen, på datorn eller mp3-spelaren.

WORLD´S FIRST
MEGACAR

Alex & Sigge - En podcast om allt mellan
himmel och jord som Alex Schulman och
Sigge Eklund startade 2012. Samma år vann
podcasten pris för Bästa originalkanal samt
Bästa svenska kanal i Svenska podradiopriset och når varje vecka ca. 250 000
lyssnare!

P3 Dokumentär - Podcasten som gräver
i arkiven, blickar tillbaka i tiden och pratar
med de som var med när det hände, där
det hände. Avsnitten handlar om allt från
”Lasermannen” till ”Västtyska ambassaddramat”.
Filip & Fredriks podcast - En av Sveriges
största podcastar som drivs av Filip Hammar
och Fredrik Wikingsson. Varje torsdag läggs
ett avsnitt ut på itunes och på deras egna
hemsida.

Mattsson & Helin podcast - En podcast
med chefredaktörerna Thomas Mattsson
och Jan Helin. Konkurrenterna diskuterar
olika frågor som berör medieområdet.

Sparpodden - Podden som rör din plånbok
och ditt sparande. I denna podcast är det du
som lyssnare som, genom att sända frågor
via hashtaggen #sparpodden, styr agendan.

Lunch med Montelius - Kulturtanterna
Martina Montelius och Gunilla Brodrej
träffas på ett lunchställe och diskuterar
brett om kultur.

Barnens pod med Farzad - Är en ny
podcast för de små att lyssna på lagom till
morgonmyset. Podcasten handlar om Alfons
Åberg och hittas varannan måndag på
barnenspod.se.

Fredagspodden med Hannah och Amanda
- Systrarna Hannah Widell och Amanda Schulman
är idag en av de största podcastarna med över
100 000 nerladdningar i veckan. De samtalar
utan att i förväg kommit överens om vad podavsnittet ska handla om!

34

Koenigsegg is creating a limited series uniquely developed and designed production
cars - the One:1 program. This is one of the
most exclusive production car programs ever
envisaged.

Koenigsegg was the first extreme car manufacturer to take steps toward green technology
with the release of the biofuel CCXR in 2007.
The One:1, a sibling of the highly competitive
Agera R, follows in the footsteps of the CCXR as
it also runs on E85 biofuel, Race fuel or normal
gasoline.

The hp to kg curb weight ratio is an astonishing 1:1. This is the “dream” equation previously
thought impossible. On top of this, the One:1
is the first homologated production car in the
world with one Megawatt of power, thereby
making it the world´s first series produced
Megacar.

In order to give the One:1
maximum flexibility when
it comes to power delivery,
Koenigsegg has implemented its patented variable
turbo geometry technology
in the One:1 program. This
technology gives improved
response and more lowend torque than otherwise
possible. As an example the
One:1 engine has over 1000
Nm of torque between 3000
to 7500 rpm, which is truly
unheard of.

These are the reasons for naming the car One:1.
The 2014 One:1 truly raises the bar of performance. It features new and unique solutions to
enhance track performance without compromising top speed or everyday usability, with a
stunning visual appearance to go with it.
Examples of features; unique track optimized
aero winglets, extended venturi tunnels and
side splitters, Le-Mans inspired active wing
configuration and optimized active undertrim
air management. Large air vents for improved
cooling, roof air scoop to support the 1 Megawatt of power, 8250 RPM rev limit, complemented with Custom made Michelin Cup Tires,
upgraded rear triplex suspension with carbon
bevel springs and active shock absorbers and
ride height, combined with upgraded revolutionary Koenigsegg Aircore carbon fiber wheels.

The Koenigsegg One:1
is here.
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Linneskjorta RL - 1299:Badhorts med änder - RL 999:-

Gul linneskjorta - RL 1299:Prickiga badshorts - RL 899:Baddräkt - Ida Sjöstedt 799:Rutig skjorta - RL 999:Gröna shorts - RL 1199:-

Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

Bikini - Ralph Lauren 1499:Röda badshorts med detaljer
St Tropez 999:-

[

Djungelfeber

Prickig byxa - Second Female 700:Beige byxor - Circle of trust 1199:Tröja - Second Female 599:Skinnboots - Primeboots 3399:-

Linne F.A.V 399:Snake Pants Second Female 799:-

[

Tröja Second Female 599:-

Stövel i guld- UGG 3000:-

Gröna byxor - Miss Miss 999:Mönstrade byxor - 2:nd One 599:Bälte - RL 2700:-
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Ovan: Klänning - Second Female 699:Bälte - Ralph Lauren 8999:-
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49
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:-

Skinnstövel Primeboots 3599:-

Cremefärgad skinnsko - Lauren by Ralph Lauren 1299:Zebrarandig tröja - Maison Scotch 499:T-shirt - Second Female 499:-

Missoni - Handväska 3999:-

Linne Denim & Supply
RL 499:-

40

Leopardbyxa - Second
Female 899:-

Sko med kilklack - Lauren
by Ralph Lauren 899:-
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En doft av lyx

Goji & Tarocco Orange 269:-

Macaron 249:-

jKava

Ambre Lumiere rumsspray 298:-

:-

999
ris 3

Mor

[

rts Sho

Laguna Ceramika 399:-

h La

Ralp

Yuzu Rose Stonecrop 249:-

uren
:1199

French Bourbon Vanille - 289:Sake Lemon Flower 499:-

Champagne Rose
369:-

Warm Perique Tabac 399:-
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Lättpackat

1

2

4

3

Packa pappas kappsäck
1. Grön canvasväska - Ralph Lauren 2999:2. Axelremsväska i canvas - Ralph Lauren 1999:3. Canvasväska med tryck - Denim Supply RL 1499:4. Tygväska - La Martina 3499:5. Rymlig bag - Hackett 2399:6. Necessär - Hackett 899:-

5

6
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[

Med fötterna på jorden

Ut på tur
Uppifrån och ner:
1. Tygsko - Ralph Lauren 999:- 2. Loafer - Ralph Lauren
1399:- 3. Streetespandrillo - Ralph Lauren 799 :4. Loafer - Ralph Lauren 1399:- 5. Tygsko - Ralph Lauren
999:- 6. Skinnsko - Ralph Lauren 1299:-
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Kläder med stil
Till vänster:
Klänning - Jascha 1595:Linne - Rosemunde 399:Kava j - RL 3999:Byxa - RL 1399:-

Kava j - Hackett 4999:Näsduk - Morris399:Mönstrad skjorta - Barba 1899:Byxa - Hansen & Jacob 1399:Skinnskor - Ralph Lauren 1299:-

Oxfordskjorta - Ralph Lauren 999:Baddräkt - Ida Sjöstedt 799:Skinnbyxor - Ralph Lauren 11500:-

Foto: Amanda Cardell - pompidoo.se

sommarkalendarium Båstad

Whats up
dude?

30 ma j - 7 sep
Utställning på
Birgit Nilsson Museum
6-15 jun
Bjärehalvöns Restaurangvecka
6-22 jun
Båstadtennis,
Corem Open 2014
Båstad Sportcenter Drivan
9 jun - 31 aug
Sommarutställning
Eneborgs Vävatelje
Torekov
14 jun
Matmarknad hos
TANT GRÖN
14 jun
Sommar kickoff på
Strandpensionatet
Skummeslöv
15 jun
”Vem vill leka med
Räkan Rut?”
Norrvikens Trädgårdar

15 jun
Norrviken - en trädgårdshistorisk vandring
Norrvikens Trädgårdar
15 jun - 17 aug (söndagar)
”Cole Porter – Afternoon
Tea konsert”
Norrvikens Trädgårdar
22 jun
Hovs hallar - kulturvandring
Hotell och Restaurang
Hovs Hallar
28 jun
Norrviken - power walk
med korta guidestopp
Båstad Hamn
30 jun
Nobelvandring
Turistbyrån i Båstad
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5 jul
Middagsmusik, En resa på
två fioler- med barock och
folkmusik i bagaget
Mariakyrkan i Båstad
5 jul
Monicas Vals på
Jazzclub Basilika
Bäckdalens Handelsträdgård
5 jul - 13 jul
Skistar Swedish Open
Centrecourten Båstad
7 jul - 20 jul
Businessweek på Norrvikens
Trädgårdar
Norrvikens Trädgårdar
8 jul
Pepes Bodega Beach Trophy
2014
Skansenbadet i Båstad
9 jul
Anders Ekborg – Konsert i
Sommarkväll
Mariakyrkan i Båstad
9 jul - 27 aug
Sommarmys på terrassen
Hotell och Restaurang
Hovs Hallar
9 jul
Anders Ekborg – Konsert i
Sommarkväll
Mariakyrkan i Båstad
10 jul
Inspirationsfrukost med
Thomas Ravelli
Norrvikens Trädgårdar
10-11 jul
Eton event
Märkesbutiken
12 juli
Middagsmusik, Bedårande
sommarvisor
Mariakyrkan i Båstad

12 jul - 20 jul
Collector Swedish Open
Centrecourten Båstad

25-26 jul
Konsert med Björn Skifs
Båstad Centercourt

15-16 jul
Engelska bilar i en klassisk
miljö framför Villa Abelin
Norrvikens Trädgårdar

25-27 jul
Hantverksmässan i Båstad
Brunnsparken i Båstad

16 jul
Frukostmöte med David
Carlqvist
Norrvikens Trädgårdar
16 jul
Hasse & Monica + Gäster
Norrvikens Trädgårdar
16 jul
Inspirationslunch med
Peter Bengtsson
Norrvikens Trädgårdar
16 jul
Sommarkonsert
Voizone 4 You - en
musikalisk show
Mariakyrkan i Båstad
17-19 jul
Torekovs Hamnfest
Torekovs Hamn
18 jul
Konsert med Agnes
Båstad Centercourt
19 jul
Grisfest på Ängen
Strandpensionatet i
Skummeslöv
19 jul
Jazz på franska,
Jazzclub Basilika
Bäckdalens Handelsträdgård
19 jul
Middagsmusik,
Sköna klangögonblick
Mariakyrkan i Båstad
23 jul
Sommarkonsert,
Gladjazz i julikvällen
Mariakyrkan i Båstad

26 jul
Middagsmusik,
Vila i musiken
Mariakyrkan i Båstad
26 jul - 3 aug
Seglarveckan i Båstad
Båstad Hamn
27 jul
New Orleans Heat
Torekovs kyrka
2 aug
Konsert med Diggiloo
Båstad Centercourt
2 aug
Middagsmusik,
Somrigt franskt-svenskt
Mariakyrkan i Båstad
2-10 aug
Veteran-SM i tennis
Båstad Sportcenter Drivan
3 aug
Titus Mildhet av WA Mozart
med Operafabriken
Förslövs Skola teatersalen
6-10 aug
Lilla Filmfestivalen i Båstad
Bio Scala
7 aug
Ray Swings Etta Sings
på Jazzclub Basilika
Bäckdalens Handelsträdgård
8 aug
Fiskhusets fantastiska
kräftskiva
Fiskhuset i Torekov
10 aug
Slåtter på Haralds ängar
Haralds äng

23 jul - 27 jul
Båstad Brassevecka på
Skansenbadet i Båstad
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Båstad

15 jun
De vilda blommornas
dag
Dalens parkeringsplats

5 jul
Fira att sjöräddningsstationen i Torekov funnits
i 150 år.
Torekovs Hamn

Foodstyle

Tävla och vinn

Hög trivselfaktor och
välsmakande mat
I Båstad och på Bjäre trängs många duktiga spelare även när det gäller matarenan.
En del av restaurangerna här är självskrivna och naturligtvis är de värda ett besök eller
två. Men det finns också andra ställen att upptäcka och som har det där ”lilla extra”
andra kanske saknar, trots sin goda mat. Så om du vill ”smaka” på hög trivselfaktor och
välsmakande mat under samma tak, tycker vi att du ska testa nedanstående favoriter.
Smaklig spis!
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Märkesbutiken lottar ut tre
presentkort à 500:-

1. Fotografera något som ger dig sommarfeeling, t ex en plats eller något
som är ett måste under sommaren.
2. Ladda upp din bild på Instagram och motivera kort varför du ska vinna.
Tagga med @markesbutiken #markesbutiken
För att delta i tävlingen måste du ha ett öppet Instragramkonto, om du har
en privat profil kan vi inte se din uppladdade bild.

Bistro Grodlår & Timjan

Tävlingen pågår t o m v 31. Vi avslöjar vinnaren på vår FB-sida, så glöm inte följa oss i sommmar!

Köpmansgatan 4, Båstad

Liten mysig Bistro med mat från hela världen och gemytlig
service. Här kan du känna dig hemma och välkommen från
första stund.
Vi koncentrerar oss på vällagad mat, av råvaror i yppersta
klass och viner till moderata priser.
Varmt välkomna, Ninna och Joakim.

0431-701 66 www.bistrogrodlar-timjan.se

Capri är Båstads kvarterskrog med influenser från Italien. Här kan
Du avnjuta en god Pizza eller välja en fantastisk måltid ur vår À la
carte meny som är medelhavsinspirerad. Till det kan vi föreslå dryck
såsom husets vin, en kall öl eller traditionella drycker. Vi ger Er en
trevlig miljö och god mat av hög kvalité i våra mysiga lokaler.
Välkommen!
Ring för bordsbokning: 0431-790 07
Adress: Köpmansgatan 40, 269 31 Båstad
www.capribastad.se
Är ni ett större sällskap, finns möjligheten att hyra lokal. Besök vår hemsida för mer info.
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style in båstad. utgivare märkesbutiken. ansvarig utgivare michael with. produktion C in Ink/cardell båstad. tryck mixi print ab.
redaktör michael with - fotograf amanda cardell - produktion pompidoo.se - kontakt info@markesbutiken.se - upplaga 8.000 ex.
Ett stort tack till Hotel Skansen & Restaurang Papas

pompidoo reklambyrå Båstad - pompidoo.se

Välkommen till Oss!
I vår butik hittar du ett brett spektrum av kända inhemska och internationella
varumärken inom ungdoms-, dam- och herrmode samt accessoarer,
hemdekor och presenter.
Välkommen!

Märkesbutiken tel 0431 36 95 30 Köpmansgatan 10, Båstad
(torget vid Mariakyrkan) info@markesbutiken.se
www.markesbutiken.se

