SWAROVSKI KOMT MET BOND 50TH ANNIVERSARY-COLLECTIE
Swarovski en James Bond zijn al 35 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden via
ste
creatieve samenwerkingen. Ter ere van de 50 verjaardag van de James Bond-film
heeft Swarovski een moderne en tijdloze collectie ontworpen als eerbetoon aan Bonds
wereld van het ultieme raffinement, met verwijzingen naar gedenkwaardige scènes en
rekwisieten.
Het Shell-thema is geïnspireerd op Dr. No. Speels, vrouwelijk en iconisch – de hanger en
charm met rhodium ondergrond zijn geïnspireerd op de legendarische scène in de film,
waarin Ursula Andress vanuit de zee het strand op loopt met een schelp in haar hand. De
hanger schittert door helder pavé kristal en hangt aan een collier dat is verfraaid met een
lichtgrijs kristallen parel.
De hanger All the Time In the World herinnert ons aan Bonds liefdesverklaring aan zijn
vrouw, gespeeld door George Lazenby en Diana Rigg in On Her Majesty’s Secret Service,
met een nieuwe interpretatie van hun verlovingsring. Zoals de naam al doet vermoeden, is
Swarovski’s favoriete cirkelvorm het perfecte eeuwigheidssymbool.
Golden Gun is een replica van het wapen uit The Man with the Golden Gun, waarin Roger
Moore James Bond speelt. Dit iconische wapen is op ingenieuze wijze getransformeerd tot
zowel manchetknopen voor mannen als gewaagde sieraden voor vrouwen en een
tassenhanger. De Golden Gun is dus een perfect geschenk voor hem én haar.
Octopussy vormt de inspiratie voor een intrigerende hanger en oorstekers. In deze film is
Bond girl Maud Adams de tegenspeelster van Roger Moore in de rol van ‘Octopussy’. Het
octopus design is geïnspireerd op het iconische logo van de film Octopussy. Het stijlvolle en
trendy Octopussy-thema heeft een sprankelende aantrekkingskracht die zeker in de smaak
zal vallen bij fashionista’s.
Het sieradenthema Gun Barrel is een kunstzinnige, grafische interpretatie van het
karakteristieke Bond-logo dat in alle Bond-films duidelijk terugkomt, met name in de film
poster van The Living Daylights, waarin Timothy Dalton schittert als 007. De zuivere en
strakke lijnen geven de stukken een verfijnde uitstraling, zonder afbreuk te doen aan het
draagcomfort.
Swarovski’s Ice Palace-thema met zijn fascinerende geometrische vorm heeft de magie van
de film weten te vangen in een opvallende hanger en armband, een speelse verwijzing naar
het ijspaleis in Die Another Day, met Pierce Brosnan als 007. Het honingraatmotief getuigt
van Swarovski’s ongeëvenaarde expertise.
De zwoele gloed van het Casino-thema is gebaseerd op het schoppenmotief op de stapel
speelkaarten in Casino Royale, waarin Daniel Craig debuteerde als James Bond. Casino is
verkrijgbaar als hanger en bijpassende oorstekers en wordt gekenmerkt door verfijnd
vakmanschap.
De beroemde Aston Martin DB5 komt terug in een tassenhanger en manchetknopen die met
veel oog voor detail zijn vervaardigd. Verder zijn er bedels met gedenkwaardige figuren uit de
Bond-geschiedenis, zoals Baron Samedi, Spectre en 007, favoriete stukken voor
doorgewinterde Bond-fans.
Met de Bond 50th Anniversary-collectie brengt Swarovski een passend eerbetoon aan de stijl
en het raffinement die zo kenmerkend zijn voor de wereld van James Bond. Swarovski heeft

zich laten inspireren door de vele onvergetelijke beelden die de filmmakers hebben gecreëerd
en heeft de essentie van deze motieven opnieuw uitgevonden in de vorm van
modeaccessoires die zowel sieradenliefhebbers als Bond-fans zullen aanspreken.
De collectie is vanaf half oktober 2012 verkrijgbaar in 1000 Swarovski-winkels overal ter
wereld.

Swarovski
In 1895, verhuisde Daniel Swarovski, een Boheemse uitvinder en idealist, naar het dorpje
Wattens in Tirol (Oostenrijk), met zijn pas uitgevonden machine voor het slijpen en polijsten
van kristalstenen voor sieraden. Dit vormde het begin van een revolutie in de modewereld.
Sindsdien is Swarovski uitgegroeid tot ’s werelds meest vooraanstaande producent van
precisiegeslepen kristal, voor modeaccessoires, sieraden en – meer recent – verlichting,
architectuur en interieurtoepassingen. Tegenwoordig heeft de onderneming, nog steeds een
familiebedrijf en geleid door familieleden van de vijfde generatie, een personeelsbestand van
ongeveer 26.100 werknemers. Het bedrijf heeft een wereldwijde afzetmarkt en is in meer dan
120 landen vertegenwoordigd. In 2011 bedroeg de omzet 2,22 miljard euro. Swarovski
bestaat uit twee hoofdbedrijven, waarvan het ene afzonderlijke elementen vervaardigt en
verkoopt en het andere kant-en-klare designproducten creëert. Swarovski kristallen zijn een
essentieel ingrediënt geworden van internationaal design. Sinds 1965 is Swarovski betrokken
bij de industrie voor exclusieve sieraden met zijn precisiegeslepen edelstenen en
synthetische stenen. Swarovski’s eigen accessoire-, sieraden- en woondecoratielijnen, die de
creativiteit laten zien die de kern vormt van de onderneming, worden via meer dan 2.200
Swarovski verkooppunten in alle grote modehoofdsteden verkocht. De Swarovski Crystal
Society telt wereldwijd bijna 300.000 leden - verwoede verzamelaars van de beroemde
kristallen figuren. In 1995 werd in Wattens de Swarovski Kristallwelten geopend, het
multimedia kristalmuseum ter ere van Swarovski’s wereld van innovatie en inspiratie.
About Albert R. Broccoli’s Eon Productions
EON Productions Limited and Danjaq LLC are wholly owned and controlled by the
Broccoli/Wilson family. Danjaq is the US based company that co-owns, with MGM, the
copyright in the existing James Bond films and controls the right to produce future James
Bond films as well as all worldwide merchandising. EON Productions, an affiliate of Danjaq,
is the UK based production company which makes the James Bond films. The 007 franchise
is the longest running in film history with twenty-two films produced since 1962. Michael G
Wilson and Barbara Broccoli took over the franchise from Albert R ‘Cubby’ Broccoli in 1995
and have produced some of the most successful Bond films ever including CASINO
ROYALE and QUANTUM OF SOLACE. They are currently producing the 23rd
film, SKYFALL.

