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Superster Richard Gere bij filmfeestje rondom Arbitrage
De Amerikaanse superster Richard Gere was de grote verrassing bij de première van de thriller Arbitrage
waarin hij een gladde hedgefondstycoon speelt, die gelukkig getrouwd en gelukkig in het leven lijkt, maar
er een maîtresse op nahoudt en ook nog eens diep in de schulden zit.
Gere, inmiddels al weer in de zestig, heeft nog niets aan populariteit ingeboet, want hordes fans kwamen
toegestroomd om de succesvolle acteur live te kunnen aanschouwen. De alom aanwezige vaderlandse
‘sterren’ moesten na afloop erkennen een film te hebben gezien die uit het leven is gegrepen.

Bill Clinton eregast bij
Goed Geld Gala
Op het Goed Geld Gala, waarbij de voormalig Amerikaanse president Bill Clinton aanwezig
was, is bekend gemaakt dat maar liefst 291 miljoen euro naar de goede doelen toe gaat. Ter
informatie: de totale omzet van de Postcode Loterij over 2012 bedraagt 581.420.778 euro en
de helft hiervan is 291 miljoen euro. Het recordbedrag werd door voormalig politicus Femke
Halsema met gejuich ontvangen. De Postcode Loterij liet weten dat een juiste en rechtvaardige
verdeling van de inkomsten wordt verzekerd.

WHOOPI GOLDBERG BIJ
PREMIÈRE SISTER ACT MUSICAL

Whoopi te midden van een trotse Joop van den Ende en zijn
vrouw Janine

De Amerikaanse filmster Whoopi Goldberg woonde de première van de musical Sister Act bij en dus werd door de gasten
alles uit de kast getrokken om zo glamourous mogelijk over de
rode loper te schrijden. Whoopi is samen met Joop van den
Ende producent van de musical.

K E LLY
OS BOUR N E
F E ESTBE EST
Kelly Osbourne, de inmiddels net zo beroemde dochter van hardrocker Ozzy Osbourne, is na haar inzinking weer voldoende opgeknapt om een feestje in het hoofdstedelijke Dylan Hotel bij te wonen; dit ter
promotie van de serie Fashion Police (in dit
programma worden wekelijks outfits van
de sterren onder de loep genomen, red.).
Drankjes, bubbels, nagelstylistes, hapjes,
niets was aan het toeval overgelaten om
het de gasten naar de zin te maken.

