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Pyjama deluxe
Het nieuwe Brusselse Maison Marcy focust op
zijdezachte luxepyjama's voor hem en haar. Voor
het eerst brengt ontwerper Marcy Swarcburt een
uitgebreide lente-zomer collectie uit. Dankzij de
mooie motieven en geraffineerde stoffen kan je
letterlijk buitenkomen met deze homewear.
Exclusief te koop bij Moss & Bross in Brussel.

Lederwerk
uit Leuven

Pyjama set vanaf 200 bij Moss ft Bros,
Waterleidingsstraat 58, Elsene,
www.maisonmarcy.be .

Atelier Devillé is het geesteskind van Maar Deville, een ex-spionne
uit het Leuvense die zich enkele jaren geleden bekeerde tot het handtassen-meesterschap. Sinds haar switch legt ze zich toe op het vervaardigen van sobere en tijdloze lederen hancitassen voor mannen
en vrouwen. Deze Marie S kan je voor € 297 om je schouder clragen.
Te koop bij So Sophie, Wandelingstraat 2, Leuven,
www.atelierdeville.be .

Kunst voor iedereen
Deze maand kan je op de zevende editie van de Affordable Art Fair in Brussel kennismaken met betaalbare kunst. Ook heel wat Belgische artiesten,
onder wie rnodeontwerpster Joanne Vanden
Avenne, stellen er voor het eerst tentoon. Vanden
Avenne ontwerpt de prints voor haar collectie zelf
door ze eerst op doek te schilderen of aquarellen
op papier te maken. Ontdek haar schilderwerken
samen met andere kunst van 6 t.e.rn. 9 februari in
Brussel.
www.affordableartfair.com .

Kevin De Bruyne
op je borst
Rode Duivel Kevin De Bruyne lanceerde
samen met de Leuvense webshop CultEleven het pop-up kledinglabel KDB. In deze
collectie vind je sportieve T-shirts en
sweaters bedrukt met zijn initialen KDB of
zijn bekende Keep it Simp/e-leuze. De
Bruyne is ambassadeur van de Special
Olympics en schenkt daarom zijn deel van
de winst integraal aan deze organisatie.
T-shirt vanaf 39, via
www.culteleven.com .
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