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In de Amsterdamse Little Buddha werd voor maar liefst 600 gasten een wervelende modeshow van PRC gegeven. Maria Tailor (2e van rechts) en Tamara
Elbaz (2e van links) o.a. bekend van het RTL-5 TV programma Modemeisjes
met een missie, hebben eerder dit jaar Collection PRC overgenomen van de
Zantman Modegroep. Met de overname hebben de dames het merk nieuw
leven ingeblazen.
De Skylounge van hotel DoubleTree by Hilton is verkozen tot beste Amsterdamse
hotelbar. De bar kreeg maar liefst 2213 van de 6200 stemmen. De bar met spectaculair
dakterras staat bekend om zijn mooie mensenmix en cocktails!
De verkiezing is georganiseerd door communicatiebureau HBMEO.

SELWYN SENATORI’S
POP-UP EXPOSITIE

Evita brengt
Love 2 love

Selwyn Senatori (met bril), Nederlandse kunstenaar
met Italiaanse roots, staat bekend om zijn Neopop art, ‘la dolce vita’. Zijn werk is een ode aan
het leven, aan het feest, aan de vrouw, aan mode,
stijl, seks, champagne, Italië en natuurlijk aan Amsterdam: de stad die als een rode draad door zijn
aderen stroomt.

Zang op unieke locaties waarbij er culinaire verrassingen op het menu staan! Afgelopen jaar kreeg Society World deze jazz-zangeres in het vizier. Onlangs
begon Evita met haar love tour. Heeft u haar nog
niet gezien, dan raden wij u aan om zeker eens een
avond te gaan genieten. Kijk voor data en informatie
op www.jazz-evita.nl
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CHANELexpositie
Aan Olcay Gulsen was het de eer om de expositie in Haagse gemeentemuseum te openen die tot
februari te bezoeken is. Denk je aan Chanel, dan denk je aan elegantie, stijl en bewegingsvrijheid.
Aan klassieke ontwerpen, de ‘Little Black Dress’ en beroemde klanten. Aan Chanel No. 5 en mooie
sieraden. Chanels kleurrijke levensloop. Komt dat zien!

Nieuwe CD
Wesly Bronkhorst
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Marie Claire reikte voor de 11 maal de Marie
Claire Starters Award uit. Het koppel Lauren
Verster en Jort Kelder presenteerde de avond
samen met hoofdredactrice Claudia Straatmans (2e van rechts) Daarnaast werd ook
actrice en medeoprichter van “Get It Done”
Hanna Verboom bekroond met de titel Smart
& Amazing Entrepreneur 2013.
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Goodiebag Girl

orga ni s e e r t Gi ft Sui t e

Foto: Jesaja Hizkia

e

Society World

In de Verenigde Staten is het een bekend fenomeen: sterren uitnodigen in een luxe ‘Gift Suite’ waar zij worden geïnformeerd over
de nieuwste trends op het gebied van mode, beauty, lifestyle en
entertainment. Alle producten uit de suite krijgen zij vervolgens
in een goodiebag mee naar huis. De Goodiebag Girl toverde drie
mooiste suites van Sofitel Legend The Grand om tot cadeaukamers
voor twintig bekende Nederlanders

Het nieuwe album ‘Wesly Bronkhorst’ is afgelopen maandag gepresenteerd en
uitgereikt door Lieke van Lexmond. Het is en kroon op het werk waar Wesly het
afgelopen jaar keihard samen met Emile Hartkamp en Norus Padidar aan heb
gewerkt. Het album staat nu al in de ITunes top 20.
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Een sfeervolle intieme setting, heerlijk dineren en een live ‘unplugged’ optreden van één van Nederlands beste zangeressen
Trijntje Oosterhuis. Maar liefst 450 gasten hadden een topavond.
Wegens succes wordt deze food & entertainment-formule voortgezet. Kijk voor ‘t schema op www.theharbourclub.nl.

De Skylounge beste hotelbar!

CD presentatie Ronnie Tober
Good old Ronnie Tober weet gelukkig van geen ophouden. Spookten in 2011
nog gedachten door zijn hoofd om te stoppen, na een bezoek van Ali B op volle
toeren vond de ras entertainer weer inspiratie om door te knallen. Zijn nieuwe
CD, Tober & Friends staat vol duetten met vrienden uit het vak. Brownie Dutch
overhandigde het eerste exemplaar.
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Trijntje live @ The Harbour Club
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