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Navnlig navne

Smykker til et smukt liv
Sådan omtaler UC-medlemmet, den bare 23-årige guldsmed Mads
Heindorf sine smykker. Han er en iværksætter af Guds nåde og har
netop åbnet ny forretning i København. Første alvorlige skridt på vej
mod en formentlig lysende, international karriere

19-11-2008

Af Ole Oxgren
- Det var en helt fantastisk dag. Jeg tror, vi havde over 400 gæster i

Mads Heindorf med sin guldtrane, der lægger navn til

butikken i løbet af de første åbningstimer, og en bedre modtagelse

forretningen på Langeland, og som nu har lagt æg i Gothersgade

kunne jeg simpelthen ikke have drømt om.

105.

NYHEDER
Gratis advokathjælp til UC-

En meget glad Mads Heindorf gør status efter lørdagens åbning af hans

medlemmer

helt nye værksted og guldsmede- og juvelerforretning i noget nær

Hvad sker der, når kemikeren møder

hjertet af København, i Gothersgade 105, lige overfor Kongens Have og

kunstneren?

Rosenborg Slot.
Eventyr og romantik

INTERVIEWS
Kreative kan ikke sælge ideer til

En smuk adresse til smukke smykker og også et smukt liv, tør man sige.

beslutningstagere

Adressen er da også valgt med omhu, og den næsten kongelige

Kreative er for dårlige til feedback

placering er med til at stemme forventningerne til eventyr og
romantik, allerede inden man som gæst træder ind i den smukke,
højloftede forretning. Netop som den unge Mads Heindorf ønskede
det. Og han plejer at få drømmene til at blive til virkelighed.
I en tidligere artikel om den unge guldsmed fra Tranekær på
Langeland, ”Jeg lever for at skabe”, som stadig kan læses her på sitet,

Den talentfulde Mads Heindorf har selvfølgelig eget våbenskjold,
og lægger nu også selv navn til sin nye forretning i Købehavn. Det

REPORTAGER
Inspiration eller plagiat
Artville på vej til Berlin

første alvorlige skridt på vej mod en international karriere.

fortalte vi, at han er gjort af et helt specielt stof, som synes lige så
gyldent som det materiale, han til daglig arbejder med.
Han er en iværksætter af Guds nåde og kastede sig som 17-årig ud i at

NAVNLIG NAVNE
Miss Africa Danmark 2009
Fra Fussingø Slot til Firenze

starte egen guldsmedeforretning endnu inden lærerpladsen var
fundet. Og hvad værre – eller måske snarere bedre var – så endte han
så men også med at ansætte sin lærermester, den anerkendte John
Cloos. Sådan at forstå altså, at den bette Heindorf på én og samme tid
var både lærling og chef for den langt ældre og mere erfarne John
Cloos…!!!
Kongeligt skulderklap
Siden er tempoet yderligere blevet sat op i Mads Heinfords liv, og hans
CV er allerede imponerende. Han har således allerede fået kongeligt
skulderklap ved at stå bag det smykke, som var Kronprinsesse Marys
gave, da hun var på officielt besøg på Langeland, og hans unikke butik
Guldtranen i provinsidyllen Tranekær har i efterhånden flere år været
noget af et tilløbsstykke.
Nu har den elegante fugl helt uden for normale biologiske rutiner altså
lagt et guldæg i det indre København. Og det selvfølgelig med øjnene
skarp rettet mod julesalget. Og fortsætter det som på åbningsdagen
15. november, så får Mads Heindorf noget at se til.
- De seneste måneder har jeg ikke tilbragt megen tid i værkstedet,
men i stedet koncentreret kræfterne om den nye forretning. Men nu
er der heldigvis tid til igen at kaste sig over smykkerne, forklarer en
både glad og stolt Mads Heindorf, der med den nye forretning i
København har taget et nyt skridt hen imod realiseringen af sine
internationale drømme.
Guldsmede- og juvelerforretningen Mads Heindorf, Gothersgade 105,
har åbent torsdage-lørdage. www.madsheindorf.dk.
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