Voor u gelezen

Game of Thrones
Herkenbaar, duurzaam en functioneel bont
Dat echt bont al sinds jaar en dag gedragen wordt weet
ongeveer iedereen wel. Dat echt bont, na een dipje in de
tachtiger en begin negentiger jaren, inmiddels weer in 1 op
de 3 modespeciaalzaken verkocht wordt, staat ook in elk
zichzelf respecterend blad. Zij koppen: Bont blijft, Bont is
back, Een bonte verzameling, Bonte winter etc.. Toch vinden
pelsdierenhouders het soms een beetje jammer dat hun
met veel zorg verkregen pelzen regelmatig geverfd worden
in allerlei kleuren van de regenboog en de originele kleur, en
ook de vorm van de pels, vaak niet meer te herkennen is.
In “Game of Thrones” is dat heel anders.
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Op Victor en Rolf en een enkele andere couturier na, die vol trots ook de koppen en
staarten van de dieren af en toe gebruiken in
hun ontwerpen, is de mooie kleur van de
nerts of haar natuurlijke zijdeglans niet altijd
te herkennen. Nertsen worden tegenwoordig geverfd, geschoren, geplukt of beprint
en soms zelfs tot reepjes gesneden om er
mee te kunnen breien. Fantastisch natuurlijk
en niemand zou het anders willen. Een bontjas weegt tegenwoordig nog een fractie van
wat vroeger het geval was. De trendy ontwerpen en de vele bontaccessoires zorgen
ervoor dat bont tegenwoordig voor jong en
oud bijna voor iedereen op een of andere
manier bereikbaar is.
Wil je echter als pelsdierenhouder nog eens
echt genieten van functioneel, duurzaam
bont op de meest natuurlijke ouderwetse
manier googel dan eens naar Game of Thrones, een Amerikaanse middeleeuwse fantasietelevisieserie die vanaf 17 april 2011 uitgezonden wordt op de Amerikaanse
televisiezender HBO. De serie is gebaseerd
op de boeken uit de serie Een Lied van IJs en
Vuur van de Amerikaanse schrijver George
R.R. Martin. Zonder echt in te schrijven om
alle afleveringen van 2 volledige series te
bekijken, kun je al een glimp opvangen van

de zeven adellijke families die allemaal van
kleins af aan tot hoogbejaard, strijden om de
controle over het mythische land van Westeros. Allemaal bijna zonder uitzondering VOL
IN BONT! Politieke en seksuele intriges zijn
alom vertegenwoordigd. Allen willen zij op
de troon. Allen, vanaf het tweede seizoen
speelt Nederlands actrice Carice van Houten
de rol van Melisandre, trekken zij ten strijde
in o.a. berenvellen, wasberen-, vossen- of
wolvenpelzen. Zowel de dames, heren als de
kinderen en ook bijvoorbeeld de paarden
zijn behangen met de meest fantastische
capes en kragen van de meest uiteenlopende diersoorten. Kortom: zeker voor een pelsdierenhouder een lust voor het oog. De bijgevoegde foto’s zijn overgenomen van de
HBO-site en zijn van Helen Sloan en Nick
Briggs. Geniet ervan!
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