Partylicious!
Victoria Secret model Romee Strijd opent R imowa store
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De store aan de PC Hooftstraat 47 is de eerste winkel in Nederland van het reis- en handbagagemerk.
Daarnaast biedt het winkelconcept een exclusieve
ruimte waar de signatuur collectie, het aluminium
kofferassortiment, wordt gepresenteerd.
Romee Strijd, die speciaal voor deze gelegenheid
werd overgevlogen vanuit New York City, straalde
tijdens de opening van de winkel. Als topmodel is
zij, na Alessandra Ambrosio, het tweede Victoria
Secret model dat zich aan een Rimowa evenement
bindt. Romee Strijd is sinds juli 2015 een Victoria
Secret model.

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

Foto: Jesaja Hizkia
Sabine Veenendaal (producer/eigenaar Flickfilm), Lionel en Kim Logchies (beide directeur Moco Museum)
en Nicolette Goldsmann (hoofdredacteur L’Officiel)
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CATZ Dry Gin is een nieuwe gin, die een oer-Hollands merk weer tot leven
wekt. Een Nederlandse gin, uitzonderlijk aromatisch en veelzijdig, krachtig
en gebalanceerd. Een nieuwe gin die klassieke aspecten op geheel eigen
wijze laat overlopen in een eigen palet van bijzondere botanicals. Een
gin, 48,2 %, die de afgelopen jaren in alle rust is ontwikkeld en waaraan
geen concessies zijn gedaan aan de uiteindelijke kwaliteit. Het feestje vond
plaats op Schiphol-Oost in de SUMMUM lounge. Een magische plek vanwaar o.a. de privéjets vertrekken.

V.l.n.r. Huub Stapel, CATZ initiatiefnemer Dick Kraak, CATZ
initiatiefnemer en eigenaar SUMMUM Lounge Tom Jongen,
Jack van Gelder, Albert van Beeck Calkoen (Mister Cocktail) en
CATZ initiatiefnemer Sjef Molenaar
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In aanwezigheid van oud-premier Jan Peter Balkenende ontving Joop van den Ende
in het stadhuis van Rotterdam de prestigieuze Gerrit den Braber Muzeprijs.
Juryvoorzitter prof. Anton van der Geld typeerde Joop van den Ende als ‘dé Nederlandse en internationale theater- en televisieproducent, die zijn grenzen telkens weer
verlegt en zo steeds andere capaciteiten van zichzelf ontdekt. Hij is een toekomstmaker, de man met een passie voor kunst en gevoel voor kwaliteit. Onze cultuur heeft
veel aan hem te danken;
zijn prachtige voorstellingen zijn in ons collectieve
geheugen opgeslagen.’
En Joop van den Ende
zelf is alweer bezig met
zijn nieuwe productie, de
musical over Tina Turner,
over haar leven als Queen
of Rock.

L a n c e r in g C AT Z Dr y Gin

Moco Museum Opening
Moco Museum is gevestigd in de monumentale stadsvilla Alsberg, in 1904 ontworpen door
architect Eduard Cuypers, neef van de beroemde Pierre Cuypers die verantwoordelijk is voor
het ontwerp van het tegenovergelegen Rijksmuseum. De restyling van de vertrekken was in
handen van Studio Piet Boon. Moco (Modern Contemporary) combineert in de openingsexpositie werken van Pop Art-icoon Andy Warhol en Street Art-legende Banksy. Tijdens de
expositie zijn negentig werken van beide kunstenaars te zien. De internationale kunstwereld
was voltallig aanwezig tijdens de openingscocktail.

Partylicious!

Tineke Schouten

Maja Christina Steenwijk– Groot, winnares Tineke Schouten en
Amstel Hotel general manager Anita Bos

ontvangt prestigieuze Amstel Award
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Founder en organisator Maja Christina Steenwijk– Groot weet iedere
editie van de Amstel Awards weer een illuster rijtje gasten bij elkaar
te brengen in het prachtige Amstel Hotel. Ambassadeurs van diverse
landen zijn graag van de partij op het event. LA The Voices traden
op en de award werd natuurlijk uitgereikt. Winnares Tineke Schouten
maakte er een hilarische show van, door eerst als haar alter ego ‘Lenie
uit de Takkestraat’ op te treden en vijf minuten later prachtig opgemaakt als haarzelf de prijs in ontvangst te nemen. De buitenlanders in
de zaal begrepen er niets van. Was dit dezelfde dame?

Dutch Bartender of the Year
Na een spectaculaire finale in het W Hotel in Amsterdam, is Kevin
Kroon verkozen tot DIAGEO WORLD CLASS™ Dutch Bartender of
the Year 2016. Naast deze felbegeerde titel mag Kevin zich nu ook
voegen bij de World Class Family én reist hij eind september af
naar Miami, Florida om deel te nemen aan de wereldwijde finale.
Tijdens deze Global Finals zal hij het opnemen tegen meer dan 50
bartenders over de hele wereld.

De juryleden Casper Reinders (Horeca Influencer), Selwyn Senatori (kunstenaar),
Ingmar Voerman (mixology journalist), winnaar Kevin Kroon, Tess Posthumus
(winnaar 2015), Andrew Nicholls (winnaar 2009) en Bobby Rust (Chef Bridges*)

NH Collection officieel

De 25ste editie van de prestigieuze

Met de heropening van drie van de twaalf Amsterdamse hotels van NH
Hotel Group is het upper-upscalemerk NH Collection officieel gelanceerd
in Nederland. Na een periode van renovatie zijn NH Collection Grand Hotel
Krasnapolsky, NH Collection Doelen en NH Collection Barbizon Palace geinaugureerd als vlaggenschepen van de keten. Er wordt zwaar ingezet op
gastronomie. Bijvoorbeeld in het Kras waar 3-sterren chef Jacob Jan Boerma
adviseert en de lijnen uitzet in The White Room.

Het Coiffure Award Gala vond plaats in Studio21 in Hilversum. De grote winnaar
van de avond was Hester Wernert-Rijn van Mogeen uit Amsterdam. Zij won voor
de derde maal de titel Hairdresser of the Year en treedt daarmee toe tot de Hall
of Fame.
Hester behoort al jaren
Maik de Boer, Johny de Mol
tot de internationale
& Bastiaan van Schaik
top van haarstylisten.
Tijdens Parijs Fashion
Week werkte ze voor
ontwerpers als Haider Ackermann, Stella
McCartney en Jan Taminiau. Ook werkt ze
regelmatig voor magazines als ELLE, Vogue,
L’Officiel en deed zij
campagnes voor Louis
Vuitton en M Missoni.

gelanceerd in Nederland
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Van links naar rechts: Herman Klok (Hotel Director van NH Collection
Grand Hotel Krasnapolsky), Eberhard van der Laan (Burgemeester van
Amsterdam), Jacob Jan Boerma (adviserend chef van NH Collection Grand
Hotel Krasnapolsky), Frederico J. González Tejera (CEP van NH Hotel
Group) en Maarten Markus (Managing Director van NH Hotel Group)

Haar Os c ars
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