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Coiffure Award
De winnaar van de 27e editie van de Coiffure Award is
Bianca van Zwieten van salon Sjenkels in Amsterdam.

Ben Lobos

MAD FOX
1 jaar

De ‘Hairdresser Of The Year’ werd gekozen uit 93

In 2017 introduceerde THE ENTOURAGE

genomineerden die streden om de meest invloedrijke

GROUP haar MAD FOX, de luxueuze,

en vooraanstaande kappersprijs van Nederland. De

intieme en kosmopolitische nachtclub. Met

Coiffure Award uitreiking loopt al een tijdje mee. Ze

hospitality entrepreneur Yossi Eliyahoo als op-

is opgericht in 1992 door Schwarzkopf Professional en

richter brengt MAD FOX een high-end table

Coiffure Media.

service club en futuristisch design verborgen in

bekroond tot
Nederlandse Bartender
Na een bloedstollende finale tijdens Taste of Amsterdam
werd Ben Lobos van DR. bekroond tot de Nederlandse
DIAGEO WORLD CLASS™ Bartender of the Year
2018. Tijdens de zenuwslopende finale pakte Ben
uit met zijn creaties voor de thema’s ‘Wanderlust’ en

het souterrain van het W Amsterdam. MAD
Bar Awards 2018 - Beste High-End Nightlife
Venue en de Entree Hospitality & Style Award

Hilton Haring Party

‘Signature Serve’ en overtuigde zo het publiek en de

FOX is bekroond met de LUX Restaurant and

De presentatie van de Award show was in handen van Jort Kelder en Rick Brandsteder

Jurkje als metafoor voor
empowerment

De gastheren brengen het eerste vaatje nieuwe
haring aan land

Ook na een kwarteeuw is de jaarlijkse Hilton
Haringparty nog springlevend. De 26e editie vond

2017 - Best Club Venue. Gefeliciteerd!

vijfkoppige jury. Naast deze felbegeerde titel zal hij op 8
DJ la Fuente, Leroy Styles, Sunnery
James & Ryan Marciano

Noël Vanwittenbergh
verkozen tot
D’Couvert 2018

plaats onder zonnige, blauwe Hollandse luchten en
begon met een spectaculaire water-en-vuur-show
op het water. Het eerste vaatje nieuwe haring werd
per traditie aan land gebracht door de gastheren
Hilton directeur Roberto Payer en de leverancier

Noël Vanwittenbergh, sommelier van het tweesterrenrestau-

van de nieuwe haring Eric van As (Versvishandel

rant Ciel Bleu in Hotel Okura Amsterdam, is uitgeroepen

Jan van As).

tot D’Couvert 2018.
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Zo’n 750 gasten uit de (Amsterdamse) zakenwereld,
kunst en cultuur, media, horeca, mice en reisbranche genoten van de nieuwe haring.

Dit is de onderscheiding voor de beste gastheer of
gastvrouw in de Benelux, die jaarlijks door het vakblad
Culinaire Saisonnier wordt uitgereikt. Vanwittenbergh was
een van de zes internationale genomineerden die door de
Simone van Trojen met aan haar zijde
Angela Groothuizen en Anita Witzier

juryleden, bestaande uit titelhouders van voorgaande jaren,
was voorgedragen voor de onderscheiding.
De versierselen die bij deze titel horen, werden hem tijdens

Hublot opent eerste
boutique
in Nederland

50 bartenders van over de hele wereld voor de titel van
World Class Bartender of the Year 2018 Worldwide.

Spiegelconcert
Eenmaal per jaar wordt in de hoofdstedelijke
Keizersgracht, ter hoogte van de Nieuwe Spiegelstraat, een podium in het water geplaatst. Er recht
tegenover is the place to be. Daar liggen de VIP
boten afgemeerd, vloeit de wijn rijkelijk en vinden
de hapjes van Ron Blaauw gretig aftrek.
Pasta e Basta eigenaar Hans Duijf organiseert het
concert in samenwerking met het Spiegelkwartier
alweer voor de 13e keer.
Onder begeleiding van Pasta e Basta’s eigen pianisten en de bekende Roger Happel Band kwamen
alle zangers en zangeressen van het populaire
restaurant voorbij.

een ceremonie opgespeld door Louis van Gaal.
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LaDress is in 2006 vanuit huis opgericht door juriste Sim-

oktober tijdens de Bar Covent Berlin meestrijden met

one van Trojen, die tot dan toe niets met mode van doen
had gehad. Haar aanbod bestond uit enkel een jurkje. Nu,

Noël Vanwittenbergh & Louis van Gaal

ruim tien jaar later, telt het bedrijf ruim 80 medewerkers.
Sinds 2014 is het label lid van de Fairwear Foundation. In
2016 volgde de ondertekening van het Convenant duurzame kleding en textiel, een overeenkomst van een brede

Een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Hublot!

coalitie van brancheorganisaties, vakbonden, maatschap-

Het luxe Zwitserse horlogemerk vierde de opening van

pelijke organisaties en de Rijksoverheid. Van onderteke-

haar eerste boutique in Nederland (uiteraard op de PC)

naars wordt onderzoek verwacht naar de productieketen

samen met Dafne Schippers. Dafne werd ook meteen

waarvan zij deel uitmaken. Hulde!

Speciale gast was Danny de Munk

geïntroduceerd als nieuwe Friend of the Brand. Tijdens
de opening waren onder andere Ronald de Boer en
Edwin van der Sar, Ajax-speler Siem de Jong, ‘Friend
of the Brand’ Wilfred Genee, Mr.Probz en kickbokser
Ernesto Hoost aanwezig.

54

Ricardo Guadalupe (CEO Hublot),
Dafne Schippers en Mark Vlijm
(Brand & Boutique Director)

Chantal Janzen, Doutzen Kroes
en Winnie Harlow.
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