Partylicious!
Het evenement vond plaats in de lobby van de Passenger Terminal, de laatste ruimte in PTA waar nog
geen Captain’s Cocktail had plaatsgevonden. Tot
de verbazing van velen was deze ruimte onherkenbaar en omgetoverd in een sfeervol decor. Er werd
genoten van het gezelschap en de catering, die
dit jaar werd verzorgd door Jamie Oliver’s Fifteen
Catering. Het werd een speciale editie vanwege het
15-jarig jubileum met als hoogtepunt de uitverkiezing tot Port Of The Year tijdens de prestigieuze
Seatrade Cruise Awards.
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Capta in’s Cockta il PTA

Partylicious!

Pablo Picasso in

Top shops Daniëlle Dessart, wijnkoper Joost de Bruijn, Olivier Widmaier Picasso (kleinzoon van) en The Grands GM Remco Groenhuijzen

Sofitel Legend The Grand

De reizende expositie REVEALED bestaat uit een serie van 30 foto’s,
waarop een aantal van ‘s werelds grootste kunstenaars, zoals Pablo
Picasso, Salvador Dali, Keith Haring en Henri Matisse, op intieme momenten zijn gefotografeerd. Olivier Widmaier Picasso, kleinzoon van
Pablo Picasso en auteur van het boek Picasso Portrait Intime, is de
curator van deze expositie; die te zien was in het Amsterdamse hotel.
REVEALED is een selectie uit de collectie van Paris Match, het bekende
Franse magazine.

LolaLiza Utrecht Flagship store
Architect Cees Dam, Dick de Graaff (commercieel manager), Martine van LoonLabouchere (oud-grootmeesteres) en René Kouwenberg PTA directeur

B E A U M O N D E
A W A R D S H O W

Pu m p s e n Pen a lty’s o n t o u r
Alles en iedereen van betekenis in de voetbalwereld komt voorbij: van Louis
van Gaal en Johan Cruijff tot Jack van Gelder en van Sylvie en Yolanthe
tot Sabia. Roddelrubrieken, kwetsende spreekkoren, chantage, matchfixing
en drugs. Alles gebracht met een fikse dosis humor, zang en een grote
knipoog.
Het is een verhaal over liefde en voetbal. Want waar drie voetballers en
hun coach niets anders willen dan doorbreken in het betaald voetbal, willen
drie bloedmooie vrouwen niets anders dan voetbalvrouw worden.
De rollen worden o.a.
gespeeld door Birgit
Schuurman, Han Oldigs,
Maaike Martens en Jolanda van den Berg. De
voorstelling toert tot en
met mei door theaters in
het hele land.
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Tout bekend Nederland verzamelde zich bij één van de glamourevents van het
jaar, de Beau Monde Awards. Het 20-jarig jubileum van het magazine werd groots
gevierd met een optreden van Re-Play, de award-uitreikingen van zes felbegeerde
onderscheidingen én een Oeuvre Award voor visagist Leco van Zadelhoff. Na afloop
barstte het feest los.

De Belgische modeketen LolaLiza, lees fashion, friends en fun,
heeft de deuren geopend van haar flagship store in Nederland.
LolaLiza heeft nu 92 winkels verspreidt over België, Frankrijk,
Luxemburg en in ons landje. Het Utrechtse fashion walhalla telt
drie verdiepingen en was ooit een chocoladefabriek. Waar staat
het merk voor? Nou, Lola staat voor extravert en een tikje ondeugend, terwijl Liza staat voor natuurlijke elegantie, zo makkelijk
kan het zijn.

Kim Kötter, Miss Nederland Jessie Jazz Vuijk

MUSI CALS & OPER A
Stel je voor, de mooiste musicalsongs en beroemdste opera melodieën samen in de
Rotterdamse Doelen.
Een sterrencast van topzangers (o.a. Simone Kleinsma, Linda Wagenmakers en Terence van der Loo) voerde samen met het Rotterdams Philharmonisch Orkest songs
uit van topmusicals als Les Misérables, Miss Saigon en The Phantom of the Opera
én fragmenten uit opera’s zoals Don Giovanni en Carmen. Een feest der herkenning
voor iedere muziekliefhebber. We hopen op een nieuwe editie dit jaar.
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Laura Fygi ontvangt Amstel Award
Henk Jan Smits en zijn
vrouw Petra

16 Society World

Founder/organisator Maja Christina Steenwijk– Groot en winnares Laura Fygi

@Fa shi onweek 2 0 1 6

Elk jaar barst in januari en juli het Amsterdamse modefeest los met de
halfjaarlijkse Mercedes-Benz Fashionweek op het Westergasterrein in Amsterdam. Het slotstuk van de afgelopen fashionweek was de show van
ex-honkballer Tony Cohen.
Tijdens zijn show verraste hij het
publiek niet alleen met zijn creaties, maar ook met de vrouwelijke modellen. Zij waren versierd
met zwarte koddige kralen. Van
hun schenen tot het voorhoofd
en haar: “De cirkel loopt rond,
een mooie symboliek die perfect aansluit op mijn collectie”,
aldus Tony. Kim Feenstra, maar
ook de kersverse winnares van
Hollands Next Top Model 2015,
Loiza Lamers waren te zien op
de catwalk.
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Founder/organisator Maja Christina Steenwijk– Groot
en winnares Laura Fygi

La Fygi is niet alleen in Nederland een zeer gewaardeerde
zangeres maar zelfs ver daarbuiten. Ze vliegt regelmatig
naar het Verre Oosten voor optredens en concerten. Helemaal terecht dat Laura de Amstel Award eind vorig jaar
ontving. Na de uitreiking in de fraaie Spiegelzaal van het
Amstel hotel, gingen de voetjes van de vloer. De volgende
Amstel Award uitreiking is 7 maart aanstaande.
Foto’s: Leo Vogelzang
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