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Caroline Barca står 
bak Norges første 
pop-up butikk i baby 
shower-bransjen, og 
den har hun passende 
nok lagt langt inne i 
Eventyrskogen.
PER D. ZARING
per.zaring@rha.no
932 12 172

Påskeaften åpnet Caroline Bar-
ca fra Tofte Norges første pop-
up baby shower butikk i et hjør-
ne inne i butikken Eventyrsko-
gen på Tofte, og responsen lot 
ikke vente på seg.

– Det startet med et smell og 
folk sto på døra da vi åpnet. Re-
sponsen har vært over all for-
ventning, sier Barca fornøyd.

Blir noen måneder
– Jeg planlegger å bli her til et-
ter Veteranbildagen i septem-
ber, sier Barca, som i over et år 
har drevet nettbutikken Dinba-
byshower.no.

Baby shower er en tradisjon i 

mange land og har også fått fot-
feste i Norge.

Det er en fest for en vordende 
eller nyblitt mor for å feire den 
nye babyen, og begrepet sho-
wer antas å bety at moren ”du-
sjes” eller overøses med gaver. 
Gavene er stort sett ting som 
moren trenger i forbindelse 
med den nyankomne samt le-
ker, spilledåser og kosedyr.

Vil treffe kundene
– Jeg synes det er veldig hygge-
lig å treffe kundene ansikt til 
ansikt, og det gjør jeg jo ikke 
gjennom nettbutikken. Derfor 
var det hyggelig at mange av 
nettkundene dukket opp her i 
dag. Det er også greit for kun-
dene å kunne ta på varene og se 
at det er kvalitetsprodukter, 
sier Barca.

Ettersom konseptet er rela-
tivt nytt i Norge får hun meste-
parten av varene fra England, 
men har også knyttet til seg 
norske leverandører på varer 
som bamser og kort.

– Takknemlig jobb
Typiske ting i butikken er 
håndklær og kluter, tåteflasker 
og -smokker, babysåpe og alt 
en nyblitt mor kan trenge, de-
korasjoner og pynt til selve fes-
ten, som den tradisjonelle blei-
ekaka, og kosedyr og andre ga-
ver til babyen.

– Men vi har også gaver til de 
små i forbindelse med dåp og 
liknende. Dette er en veldig 
takknemlig jobb. Det er jo for å 
glede folk og feire et nytt liv, og 
jeg føler meg veldig  privilegert 
som kan drive med dette. Det 
gjelder å følge drømmene sine 
og se hva det fører til. Og så er 
jeg heldig som har verdens flot-
teste kunder, så jeg må takke 
dem, avslutter Barca og legger 
til at butikken er åpen alle hver-
dager.

Pop-up baby shower:

Norges første

POP-UP BUTIKK: Caroline Barca har åpnet en midlertidig baby shower butikk i et hjørne hos 
Eventyrskogen på Tofte.

BLEIEKAKE: Bleier formet 
som bryllupskake med et fluffy 
kosedyr på toppen.

Vi tilbyr:
Greenfee-medlemskap
Fritt spill på vår 9-hulls bane,
og halv pris på 18-hullsbanen

Barn 0-9 år
Fritt spill på begge baner

Junior/ungdom 13-19 årJunior/ungdom 13-19 år
Fritt spill på begge baner

Senior/pensjonist
Fritt spill på begge baner

Nybegynnerkurs (gratis)
Inklusiv materiell

   
 

3 225,-

525,-

     
1 750,-

    

  
6 450,-

  

  
0,-

Innmelding på hjemmesidene
www.kjekstad-gk.no
eller tlf 31 29 79 90 for info

Meld deg inn i dag!
Østlandets beste golfklubb:

GRATIS BEFARING
SALG l MONTERING l SERVICE

Norsol Solskjerming
avd Asker - 66 79 77 00

asker@norsol.no

Nytt showroom åpner
i Heggedal i mai

www.askermarkise.no

Følg oss også  
på rha.no


