Partylicious!
Beaut ypersNL reikt Beaut y A stir Awa rds uit
Onlangs werden voor de 30e keer de Beauty Astir Awards uitgereikt, dé persprijs voor de beste cosmeticaproducten van het jaar.
Daarnaast werd de ‘Best Beauty Style Award’ toegekend aan Nicolette van Dam
vanwege haar stralende natural beauty. De ‘Best Beauty Icon Award’, speciaal
voor een beroemde beauty personality die al 30 jaar in het vak zit, is overhandigd aan één van de bekendste Nederlandse supermodels van de nineties:
Frederique van der Wal.
Vivian Reijs presenteerde het beautyfeestje!

Partylicious!

Maybelline New York presents:

ByDanie AW 15/16
Ontwerpster Danie Bles showde in het Stedelijk Museum samen met Maybelline New York (het nummer één
cosmeticamerk in de wereld) haar ByDanie ready to wear AW 15/16 collectie. De collectie was onderverdeeld
in de thema’s Jimi with the Band (geïnspireerd op Jimi Hendrix), Asia (het continent waar bloemen centraal
staan) en American Ride (vrijheid en onafhankelijkheid). O.a. Chantal Janzen en Leontien Borsato genoten van
Danie’s creatieve creaties.
Foto: Jeroen Snijders

Kunstzinnig slapen in de
Van Gogh Suite

Foto: Flyershots

E M M A’ S A M A Z I N G F U N ( D )
R A ISI N G G RO OT SU CC ES

Nazaat Willem van Gogh en
Axel Rüger hingen, in bijzijn van
prinses Anita van Oranje-Nassau, een exclusieve Van Gogh
Museum Relievo aan de muur.

In De Gashouder in Amsterdam vond de vijfde en tevens allerlaatste editie van
Emma’s Amazing Fun(d) Raising Night plaats. Met de teller al voorbij de 1,5 miljoen
euro was het doel van de avond om tot het gewenste totaalbedrag van 2 miljoen
euro te komen om het project “de metamorfose” voor het Emma Kinderziekenhuis
te realiseren. En dat precies in het jaar van het 150-jarig jubileum van het ziekenhuis.
Tijdens de veiling werd er volop geboden op de meest uiteenlopende items, onder
andere een schets van de hand van Karl Lagerfeld, een Las Vegas VIP experience
voor twee, een Penthouse party in de ADAM toren, een piëzografie van kunstenaar
Marlene Dumas of een originele screenprint van Banksy. Er werd € 554.600,- opgehaald!

Foto: Photo Republic

OHHH AAAHHH Corsa!

Tekst: Brigitte Nijman
Foto’s: Michael Graste / Flyershots

We’re going to VlieBiza!

Foto: De Fotomeisjes

PE KO E
Thee en likeur in een flesje, bedenk het maar. De bedenkers weten wel waar
ze het over hebben. Robert Schinkel (cocktail bartender en theesommelier) en
Herman Jansen Distilleries hebben een mooi en uniek drankje neergezet en
dat is knap in de overvolle drankmarkt. Het Amsterdamse cocktail walhalla
Tales & Spirits vormde het decor van de introductie en we weten zeker dat
veel andere locaties zullen volgen, cheers!

Foto’s: Ming Chao

16 Society World

De opening van de suite (105 m2) vindt plaats in het kader van de huidige
Van Gogh expositie in de lobby van het vijfsterrenhotel. Ook de keuken
van tweesterrenrestaurant Ciel Bleu is opgesierd met een Van Gogh Museum Relievo, een driedimensionale reproductie van één van de werken van
Vincent Van Gogh. Een overnachting in Okura’s Van Gogh Suite is nog tot
en met 29 mei 2015 te boeken voor €1.950,- per nacht. Dit is inclusief een
bijzonder vijfgangendiner in Ciel Bleu.

Met Opel mee naar Badhotel Bruin op
Vlieland. Op de heen en terugweg naar
de haven van Harlingen maakte ik kennis met de nieuwe Opel Corsa en al haar
snufjes #OHCorsa. Ik ben niet de enige,
want ongeveer 20 leuke mannen en vrouwen zijn ook van de partij. Jeroen Maas,
PR-manager van Opel Nederland, legt
alle nieuwe tools van het kekke autootje
uit. De auto kan zichzelf inparkeren (“Kijk
eens mama, zonder handen!!”), zorgt dat
je zonder stress de hellingproef kan doen
(altijd handig om make-up nog even te
checken) en deze super car heeft ook nog
eens een verwarmd stuurwiel! Wat wil een
vrouw als ik die veel in de auto zit nou
nog meer ;-).

Liza Sips en Sophia Tienstra

Brigitte Nijman, Tom Sebastian, Melanie van
Wijk (Maison Pr) en Morris (Neuhaus Pr)

Een gezellige groep bloggers, redacteuren en BN-ers
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