PARTYLICIOUS
Dušan Tadić, LAF Fashion Player 2018
Uiteindelijk was het de Dušan Tadić (30) die de felbegeerde prijs kon ophalen. Veel van zijn teamgenoten bij Ajax hadden hem via sociale media gepromoot, met succes. Hij troefde Jorrit Hendrix,
Jeremiah St. Juste, Urby Emanuelson en Vince Gino Dekker af in deze competitie. Life After Football
kan terugkijken op een succesvol 12-jarig jubileum en een even succesvol evenement!
Winnaar Tadić met o.a. LAF’s Regi Blinker en
Soufian Asafiati en hun partners

CIEL BLEU viert 10 jaar twee Michelinsterren
Het restaurant in het Okura Hotel vierde de bekroning met twee Michelinsterren voor het 10e jaar op rij
met een culinair evenement. De chefs Onno Kokmeijer en Arjan Speelman organiseerden in samenwerking
met hun bevriende driesterrenchef Kevin Fehling, van Restaurant The Table in Hamburg, een exclusieve
middag. Enkele dagen voor het event werd Fehling nog uitgeroepen tot beste chef bij onze oosterburen!

Cobra Art Galleries exposeert
Karin Vermeer & James Chiew
Cobra Art, de galerie met ‘Art-a-Porter’ voor zowel bekend als onbekend Nederland, is het thuis
voor de expositie van twee kunstenaars: Karin Vermeer en James Chiew. Vermeer combineert
realisme met abstracte materie waardoor prachtige creaties ontstaan. Kenmerkend voor de kunstwerken van Chiew is de combinatie van analoge technieken, zoals canvas, interieur producten en
Cobra Art eigenaren Jeannette en Mike van
Rijswijk met de kunstenaars

materialen en digitale technieken, als fotografie en design software.

BurcinDagli op grootste Fashion Week in Azië
Foto: JWFStudios.cin

Een prachtig Hollands moment op de Aspara Fashion Week Taraz in Kazachstan, de grootste Fashion
Week in Azië. Ontwerpers uit 19 verschillende landen waren geselecteerd om hun creaties aan de wereld te
presenteren. BurcinDagli, een nieuw Nederlands–Turks label, was geselecteerd om Turkije op een internationaal podium te vertegenwoordigen.

Hotel Seven one Sevens
Kaviaar Champagne Proeverij
Het knusse boutique designhotel aan de Prinsengracht organiseert dit verrukkelijke event alweer
voor de vijftiende maal. Iedere editie is er versterking van een toprestaurateur. Deze keer was het de
beurt aan het team van Restaurant 212. Met trots werd ook aangekondigd dat Inez van Lamsweerde
Actrice Pia Douwes en Mariska van Kolck
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(mode en kunstfotografe) en Anne Wil Blankers de house-friends komen versterken.
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