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HET BIZARRE LEVEN VAN
PARTYGOEROE TED LANGENBACH

Jesaja Hizkia

Earth Concepts en Mocca d’Or
hebben Earth Tea gelanceerd. Een
biologische thee uit Sri Lanka met
zes verschillende smaken. Het eerste kopje thee werd geserveerd
aan Ferri Somogyi, Earth Concepts
Ambassadeur: “Goede thee, want
voor ieder kopje Earth Tea dat je
drinkt, doneert men 100% van de
nettowinst aan waterprojecten.”
Deze projecten kan je volgen via
de site, www.earthwater.nl.

Ted ontvangt zijn boek uit handen van Jules Deelder
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Robin Thicke op de afterparty bij bar/restaurant Mystique met mede-eigenaar Sergej Fokke (r)

Slechts 100 speciale design V.S.O.P. limited
edition flessen Rémy Martin x Robin Thicke
komen er op de Europese markt. De fles is
in 2012 al ontworpen door Thicke in de USA
en nu dus ook bij ons verkrijgbaar.

AWARD WINNING BUSINESS CLASS
Turkish Airlines heeft in 2013 de prestigieuze Skytrax Passengers Choice Award gewonnen voor
Best Businessclass Catering ter wereld.
Tijd om te proeven dus! In het Amstel Hotel werd een complete vliegtuigkeuken nagebouwd om
de gasten precies te laten ervaren waar de luchtvaartmaatschappij toe in staat is. Een culinair
huzarenstukje volgde. Hulde!

Hennessy’s Perfect Pairings
Weinig genoegens in het leven zijn zo perfect als een uitstekende cognac die wordt
gecombineerd met een goede sigaar. Vakmanschap, expertise en passie zijn gedeelde waarden in de creatie van al deze ‘finer things in life’. Hennessy heeft in samenwerking met het exclusieve La Casa del Habano de ultieme combinaties ontwikkeld.
Een ‘perfect pairing’ van beide producten is onder meer een Hennessy X.O. met een
Cohiba Siglo 3. Leuk om te weten: Cohiba is het enige merk ter wereld dat zijn tabak
18 maanden extra laat rijpen in oude Hennessy vaten.

Sigarenliefhebber Rob
Kamphues geniet van
de ‘pairing’
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Exact vijfentwintig jaar, nadat Ted Langenbach zijn eerste grote housefeest organiseerde, verschijnt TED - het bizarre leven van partygoeroe
Ted Langenbach. In dit boek, geschreven door AD-journalist Anton
Slotboom, vertelt het gezicht van het Rotterdamse nachtleven en de
man achter de befaamde danceclub Now & Wow over zijn turbulente leven. Het boek werd op bijzondere wijze gelanceerd in seksclub
White’s in Rotterdam.

Ferri Somogyi geniet van het eerste
kopje Earth Tea
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TED,

Earth Tea
lancering
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De felbegeerde Best
Beauty Style Award
ging dit jaar naar stijlvolle beauty Daphne
Deckers. Motivatie van
de Beautypers NL jury:
“Daphne, wat een vakvrouw! Met een stralende ‘forty-something’
look, die ze al jaren
perfect in stand weet
te houden.” Ze draait
immers al wat jaartjes
mee.
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De Astir Beauty Awards

Rémy Martin en Robin Thicke

Bruichladdich presenteert single malt whisky
De fijnproever kijkt er al jaren naar uit. Hét moment dat Bruichladdich (uitspraak: broek-leddie) haar langverwachte eerste range van het
vernieuwde assortiment presenteert. Het fenomenale resultaat van de whiskydistilleerderij op het Schotse eiland Islay werd zeer origineel
gelanceerd in hartje Amsterdam getuige de foto’s.

Winter
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2014
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Hoofdredactrice Suzanne Arbeid en Willem Baars (uitgever Jackie en
hoofdredacteur JFK Magazine) openden de avond feestelijk en blikten
terug op de afgelopen jaren. Bubbels, een jubileumcover met actrice
Touriya Haoud en Valerio Zeno achter de draaitafel; vol enthousiasme
luidde Jackie een nieuw jaar in!

PERONI
NASTRO
AZZURRO
VIERT 50 JAAR
ALS STIJLICOON

Het Amsterdamse Lobster House ademde een en al ‘La Dolce Vita’ uit
tijdens de feestelijke opening van de bijzondere expositie Vijftig jaar
Italiaanse Stijl. Peroni Nastro Azzurro, het stijlvolle bier uit Italië, vierde
haar 50-jarig bestaan te midden van een keur aan Italiaanse stijliconen.

v.l.n.r. Suzanne Arbeid (hoofdredactrice Jackie), actrice Carolien
Spoor en Thomas Berge. Op de cover Touriya Haoud.

Foto: Martijn Senders

Party On!
Jackie
10 jaar!

Sepehr Maghsoudi show
Modeontwerper Sepehr Maghsoudi showde in het karakteristieke Art’Otel in Amsterdam zijn 10e collectie genaamd ‘My Dark Passenger’. De collectie bestond
uit zijde, wol, haar en Japans kant. De stukken waren bezet met metalen stenen, wat zorgde voor een extravagante uitstraling. Maghsoudi showde ook
draagbare couture stukken, zoals een aantal prachtige zijden jurkjes met kant.
“To find the balance between the masculinity, when the aura has been soiled by fear”
aldus de designer Maghsoudi over zijn collectie.

Een trotse Sepehr Maghsoudi
voor zijn modellen
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De Italiaans-Nederlandse neo-pop artiest Selwyn
Senatori en Valerio Zeno openen de expositie

