GEZELLIGE
HAPPENINGS
The Fashion Lisst

Meer dan 10.000 bezoekers bezochten de eerste editie van The
Fashion Lisst: Europa’s grootste Sample & Stock sale. Koopjesjagers
en fashionista’s kwamen, ondanks het heerlijke weer, van heinde en verre naar de Amsterdam RAI. Op de openingsavond
presenteerde zangeres Do het gevarieerde aanbod. Designers als Sheguang Hu, Michael Barnaart van Bergen en Monique
Collignon toonden - onder deskundige begeleiding van catwalk coach Mariana Verkerk - een impressie van hun prachtige
collecties, die muzikaal omlijst werden met optredens van artiesten als Candy Dulfer samen met DJ Jazzy D en Do, L4 en
DJ Michael Mendoza. Onder het genot van een cocktail en sushi slenterden de duizenden bezoekers langs de stands met
de collecties - van Balenciaga tot Converse - van vorige seizoenen. De tweede editie is gepland rond oktober/november,
wederom in de RAI.

Inspiration Archive

Je neemt een dosis inspiratie, een snufje goede ideeen, vult het aan met tips van vrienden en wat pittige
accenten, je laat het even pruttelen, voegt er desgewenst nog een scheutje originaliteit aan toe en voilà! Je hebt
Inspiration Archive, een serie themaboekjes vol met inspiratie. De eerste editie ‘ETEN & MEER’ inspireert meteen
om culinair aan de slag te gaan en staat boordevol lekkere recepten, styling- en organisatietips en sfeermakers
om een onvergetelijke avond te creëren. Bijzonder is dat je achterin het boekje je eigen ideeën kunt verzamelen.
Zo wordt Inspiration Archive, jouw eigen persoonlijke archief met leuke restaurantjes, knipsels uit bladen of
een lekker recept. Kortom, Inspiration Archive inspireert. Tijdens de lanceringslunch van dit vernuftige boekje
lieten de twee zussen Suzanne en Eveline zien wat zij culinair in hun mars hebben. Tip: het boekje is een erg
leuk en origineel cadeau! Verkrijgbaar via www.inspirationarchive.nl en bij de boekhandel.

De
lancering
van

Style
Guide
by
Danie

In een Amsterdams winkelpand in Oud-Zuid werd het eerste exemplaar van de
nieuwe Style Guide van styliste Danie Bles overhandigd aan Leontine Borsato.
Dankzij het mooie weer konden alle genodigden genieten van heerlijke versnaperingen in de binnentuin, die werden verzorgd door restaurant The Red Sun.
Onder de modeminnende gasten bevonden zich ook Nikkie Plessen, Lieke van
Lexmond, Estelle Gullit, Paulien Mol en Bastiaan van Schaik. De Style Guide by
Danie is een stijlgids met alle zomertrends, must haves en favoriete adressen
en styling-geheimen van Danie. Ook neemt Danie je mee tijdens haar trip met
Sylvie van der Vaart naar Milaan Fashion Week. Je volgt hen op weg naar de
front row van de Blumarine en Emporio Armani Fashion Show. De Style Guide
by Danie ligt voor € 5,95 in de winkel.
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Society World

ONTHULLING VAN NIEUWE

L’HOMO

In deze editie spreken enkele (voormalige) topsporters, o.a. voetballer Kenneth Perez en tennisser John van Lottum, zich uit tegen homofobie in de
sportwereld. Zanger Jim Bakkum heeft zijn ‘coming out’ door het eerst van
zijn leven met ontbloot bovenlijf voor de camera te staan. Linda de Mol liet
weten erg enthousiast te zijn over zijn sexy foto’s. Linda: “Het resultaat mag
er zijn. Dit is niet meer dat jongetje van Idols hè.” Het gebeuren vond plaats
in het Amsterdamse restaurant Nevy, waar de homoscene goed was vertegenwoordigd. Er werd met volle teugen genoten van alle coming outs en van
de gastheren, die enkel in een boxershort serveerden.

