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Agenturpriser i NOK eks. mva. 

Store:  Høyde ca. 15 cm,  pris: kr. 560,-,  
 par kr. 1.000,- 

Medium:  Høyde ca. 10 cm,  pris: kr. 220,- 
Små:  Høyde ca.  8 cm,   pris: kr. 196,-  

Min. antall:  Store: 3,  Medium: 6,  Små: 6 
For spesialbestillinger: Se siste side. 

The text t-lights 
Lisas tekst-lyslykter i porselen ble umiddelbart en Isandi-klassiker da de kom i 2011. Men 
de var litt dyre, og tilbakemeldingene var at ”alle” ønsket seg en mindre og rimeligere 
utgave. Og nå er de her – med 8 tekster på engelsk, og 2 på norsk! Du kan også bestille 
egne tekster – les mer om det på siste side i katalogen.   Alle Lisas produkter er 
individuelle, slik at ingen dekor blir helt lik det som er avbildet i katalogen. 

Tekst B: 
inside  
your body 
there are  
flowers 

Tekst C: 
breathing in 
breathing out 

Tekst A: 
there is  
a crack  
in  
everything. 
that is how  
the light  
gets in. 

Text T-lights MEDIUM 
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Tekst E: 
we live in 
this world 
when we 
love it 

Tekst G: 
give wine 
give bread 
give back  
your heart 
to itself 

Tekst D: 
awake 
to this 
moment 

Text T-lights MEDIUM forts. 

Tekst F: 
love is 
the great 
work 

Tekst H: 
your heart  
and  
my heart  
are very, very  
old  
friends. 
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Alle tekstene kan du få også i den minste og største lyslykten. Merk at teksten kan 
framstå litt ”sammentrykket” på den minste lyslykten. Lisa anbefaler medium eller den 
store størrelsen! 
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Fynbos Flora  
Ulike motiver fra Cape Towns unike fynbos-flora.  Fåes i den lille lyslykten, 8 cm høy.  

Text T-lights MEDIUM – forts.    NORSKE tekster 

Tekst I: 
Det er mange ikring deg som frys, 
Ver du eit bål, strål varme i frå 
deg. 

        H.M.Vesaas 

Tekst J: 
Hvorfor så stille, 
lille Persille? 
           I.Hagerup 

Da Lisa ba om å få to norske sitater hun kunne bruke på lyslyktene, 
spesielt for Isandis kunder, så var det opplagt å velge sitater fra Haldis 
Moren Vesaas og Inger Hagerup, våre store kvinnelige lyrikere. 
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Dance me very 
tenderly. 
And dance me 
very strong. 

If you want to go 
quickly go alone 
If you want to go 
far go together 

There’s a crack in 
everything. 
That’s how the 
light gets in. 

At night you 
gather  
on my heart like 
dew 

Your heart  
and my heart  
are very, very old 
friends. 

Text T-lights – STORE 
De store lysyktene kan du også få 
som par, dvs at teksten er fordelt 
på to lykter. Lisas tanke er at 
dette skaper en egen opplevelse 
av tekstenes betydning. 
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Egne tekster og spesialbestillinger 

Du kan også få din egne tekster på lyslyktene. Dersom det ikke skal koste deg 
noe ekstra, så må du bestille min. 8 av din egen tekst. 

Men dersom du ønsker en helt spesiell gave, og gi kundene dine mulighet til å få 
sin helt unike lykt – ideelt til brudepar, konfirmanten, dåpsbarnet osv – så koster 
dette et tillegg på kr. 200,- eks mva.  Dette er betalingen Lisa tar for å utvikle en  
egen tekstplate som hun trykker i porselenet før hun bøyer til lyslykten. 

Beregn ca. 8 – 10 ukers leveringstid på spesialbestillinger. 

Her er et eksempel på 
spesialtbestilling: En lyslykt 
til konfirmanten Rakel 


