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Gekkenhuis aan de veel te kleine bar

Tygo Gernandt was de
gastheer van de avond

Ruud van der Peijl en
Henriëtte Hoitink
De dresscode, Rock-’n-Royalty,
werd door velen goed opgevolgd

And the winner van de Stylist
Award is…, de 20-jarige
Bonne Reijn

Bas Kosters

De prachtige zaal in de stadsschouwburg met op de
voorgrond o.a. Frans Molenaar
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Model Maria Baly

Addy van den Krommenacker
met Bettina Holwerda

Actrice/zangeres Noortje
Herlaar (o.a. musical Dirty
Dancing) was één van de
genomineerden

Halina Reijn kreeg, na 3x eerder genomineerd te zijn, de
Personal Style Award

DJ Sunny

Het komt helaas niet al te vaak voor dat ‘het wereldje’ wordt
verrast op iets nieuws, unieks en aparts op een evenement.
Bij de Elle Style Awards was het eindelijk weer eens zo ver!

Actrice Vivienne van den Assem
(o.a. ONM en Zoop)
Sylvana Simons met partner Roland Kahn
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Society World

Zangeres Wende Snijders
ontving een gouden plaat
voor het album No.9

Alle gangen, vertrekken en wachtruimtes in de Stadsschouwburg Amsterdam werden benut als een lange catwalk. Langs iedere muur werden
stoelen geplaatst, zodat de honderden gasten allen ‘front row’ konden
zitten. Vervolgens paradeerden drie afzonderlijke groepen van acht modellen langs. Iedere modegroep was gestileerd door één van de drie
genomineerde stylisten binnen het thema Rock-›n-Royalty. Een mobiele
DJ fungeerde als hekkensluiter van ieder setje mannequins; hoe briljant!
De tweede verrassing was de prachtige setting van het hoofdprogramma in de grote, tjokvolle zaal van de schouwburg. Aan het eind van de
awarduitreiking, dat nu eens niet te lang duurde, verdween plots het
decor en ontstond er een prachtige club op het podium!
De derde verrassing was een minder leuke; voor een drankje stond je
minimaal 20 minuten in de rij.
Society World had gelukkig zijn contacten, horeca-technisch gezien, goed
op orde en fungeerde binnen no time met de buit gemaakte flessen bubbels als een illegale champagnebar.
Een (overbodig) optreden was er van Elle Bandita, die dan wel weer een
lekkere, sfeerverhogende binnenkomer had: “Goedenavond, stelletje modeflikkers!” (hahaha). Top avond!

Het was een dolle boel
compleet met dansmariekes,
die in hun vrije tijd
bijklussen bij de ME
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