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Royal Parks auktion på Tradera till förmån Stadsbrudskåren

Buda hem Mange Schmidt till köket eller
en exklusiv Gör-om-mig med Camilla
Thulin

Sedan 1965 har Stadsbrudskåren hjälpt utsatta kvinnor och barn i Storstockholmsområdet. Mottagare har varit bland andra Fryshusets projekt Barn till ensamma
mammor, Alla kvinnors hus, Frälsningsarméns Sociala center och Vid din sida.
Inför årets jul arrangerar Royal Park Hotel vid Hagaparken utanför Stockholm ett
antal insamlingar till förmån för Stadsbrudskåren.
Nu går startskottet för en auktion på Tradera där alla som vill hjälpa kan ropa hem
bland annat flerfaldigt prisbelönade artisten Mange Schmidt, som kommer hem och
lagar mat i ditt kök och en exklusiv Gör-om-mig med designern och Stadsbruden
Camilla Thulin.
– Stadsbrudskåren finns och verkar i Stockholm precis som vi. En lokal förankring är
viktigt för oss där man hjälps åt att gräva där man står. Det är alltid en härlig känsla att
kunna göra skillnad vilket rimmar väl med vår egen verksamhet. Förtroendet för årets
julinsamling känns glasklart att ge till Stadskårsbrudar med sin fina historik av att bidra där
det verkligen behövs på ett tydligt sätt, säger Carl Palmlund, vd Royal Park Hotel, och
fortsätter:

– Sen är det såklart roligt att utforska nya sätt att bidra på, som i år när vi får möjligheten
att genom auktioner erbjuda unika upplevelser tillsammans med människor som står oss
nära.
– Vi i Stadsbrudskåren vet att många behöver hjälp, och vår uppgift är att varje år stödja
behövande kvinnor och barn i Storstockholm – så långt vi bara kan! I år tackar vi särskilt
Royal Park Hotel som gjort Stadsbrudskåren till mottagare för sitt välgörenhetsarbete inför
jul, berättar Susanna Popova, ordförande i Stadsbrudskåren.
Auktion på Tradera
Här är länk till auktionen till förmån för Stadsbrudskåren där du förutom Mange
Schmidt och Camilla Thulin bland annat kan buda på konstnären Petter Thoens tavla
”Flower in a hill”, Stadsbrud #4 Lill Lindfors eller Stadsbrud #17 Caroline Gentele som
kommer hem till dig och sjunger, en middag på Rival med Stadsbrud #24 Nanne Grönvall
där även övernattning ingår, en exklusiv vinprovning med Stadsbrud #14 Alexandra
Charles och Carl Jan Grankvist och sen gå och se succémusikalen ”Rain Man” på
Oscarsteatern eller avnjuta rapparen Frej Larsson hemma i vardagsrummet.

Om Stadsbrudskåren
Stadsbrudskåren består av ett 25-tal färgstarka kvinnor och har funnits sedan 1965.
Vårtsyfte är att samla in pengar för att stötta utsatta kvinnor och barn i Storstockholm.
Under åren har pengar kommit in via en mängd kanaler. Egna konserter, att medlemmar
jobbat på större arrangemang och auktioner där både deras konstverk men även deras
tjänster har varit till salu är några exempel.
www.stadsbrudskaren.se
Om Royal Park Sthlm
Royal Park erbjuder en modern gästupplevelse i historisk miljö – en urban oas i Haga
nationalpark i Stockholm. Ett resmål för möten, evenemang och övernattningar med extra
fokus på musik och matlagning. Bo på Royal Park Hotel, besök Haga Health Club gym &
spa, jobba på Serviced Office och njut av mat framtagen av John & Co Plant Lab
www.royalparksthlm.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marianne Djudic, Stadsbrud #2
E-post: Marianne.Djudic@TastePR.se
Mobil: 0707-952 956
Martin Johansson, kreativ ledare & konstnärligt ansvarig Royal Park
E-post: martin@royalparksthlm.com
Mobil: 0709-16 81 14

