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Royal Lounge Junky
Kunnen we Laura Ponticorvo (o.a. van “Mijn Vieze, Vette, Vervelende Verloofde”) binnenkort in
spannende lingerie-, beach- of underwear van het nieuwe merk Royal Lounge Junky verwachten? Ze heeft al een setje in bezit en was lyrisch over het aanbod van het merk, waarvan de
eigenaren al jarenlange ervaring hebben in dit segment van underwear. Royal Lounge Junky
moet het Californian gevoel bij de dames brengen, aldus de directie.

Gerard Joling strikt Maywood
Voor zijn “Lekker-concerten” heeft Gerard Joling het zangduo Maywood - dat door ruzie en
afwezigheid al 18 jaar niet met elkaar had gesproken - gestrikt. “Ze praten en zingen weer
met elkaar”, aldus Joling, die liet weten er een zware klus aan te hebben gehad om de dames
Alice en Caren weer bij elkaar te krijgen. Maar het tweetal heeft er weer zin in. Caren zingt
nog steeds in dezelfde toonsoort als op het moment dat de dames in hits als “Late At Night”,
“Rio” en “Mother How Are You Today” grossierden.

Jerney’s Blauw leren Pak
In museum Beeld en GeluId

In 1979 scoorde Earth and Fire, met boegbeeld zangeres Jerney Kaagman, een
dikke hit met het nummer “Weekend”. De band toog, voordat de hit een feit was,
naar de TopPop-studio en Jerney playbackte het nummer, gehuld in een door ontwerpster Carla V ontworpen blauw, ultrastrak leren broekpak. De daarbij gemaakte
sensuele dansbewegingen van Jerney deden de rest, want de aandacht van de
kijker was getrokken en haar outfit zorgde er mede voor dat “Weekend” een nummer-1 notering kreeg. Onlangs schonk Jerney haar spraakmakende pak aan het
museum Beeld en Geluid in Hilversum, waar ook een heuse TopPop-studio staat
Bridget Maasland
Natasja Froger

sn o o p l i o n
in amste rdam

De Amerikaanse rapper Snoop Lion (voorheen Snoop Dogg) arriveerde ruim 3
uur te laat op de release-party van het Nederlandse talentje Luigiano Paals (bij X
Factor Nederland afgeserveerd, maar in de Engelse versie glorerend). Snoop promoot hem nu en onder de naam L’Giano is de single “Girls Girls Girls” gelanceerd.
De rapper zelf verscheen op de party in een wolk van wiet (“I am in Amsterdam”)
en frunnikte een beetje aan de DJ-set.
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