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Tam Tam

NIEUWTJES, MODE EN LIFESTYLE MET ILSE BAL

NIEUW SEIZOEN
NIEUW KAPSEL

LEKKER!
De vorm van een Amerikaanse
donut, de textuur van een
Franse croissant en een
Belgische speculoosvulling.
Maak kennis met de
Boule de New York.
€ 3,50 - bouledenewyork.be

Joanne Vanden Avenne

LeSiontons_Racieurs

Betaalbare kunst
Opkomend talent en gevestigde kunstenaars
onder een dak verenigen om samen betaalbare
kunst aan te bieden aan het grote publiek. Dat
is de Affordable Art Fair in een notendop.
Speciale gast is Joanne Vanden Avenne, de
Belgische ontwerpster die zelf prints maakt
voor haar creaties.

De schaar in hun haar: sterren maakten een sportieve
start van het nieuwe jaar. Van kort tot schouderlang,
hun gezamenlijke lievelingskapsel is de bob.
Sienna Miller bleef geruime tijd onder de moderadar
maar vandaag staat ze er terug en hoe. Bye bye, lange
boholokken. Vandaag gaat ze voor trendy met een
schouderlang ik-kom-recht-uit-mijn-bed' bobkapsel.
Kersverse mama Scarlett Johansson liet zich een
superpraktische korte coupe aanmeten. Wassen, flinke
lik gel erin en achteruitkammen. Sexy!
En straf hoe de kapper van Kate Bosworth het beste
haalt uit haar blonde haren door het enkele centimeters
te kortwieken. Resultaat: een volwassen glamourlook
die haar fijn gelaat mooi in de verf zet.

Van 6 tot en met 9 februari.
Tour & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel
Tickets € 11 - € 13
wwwaffordableartfair.be

Groot
licht
.....

...... ...... ...

Een knap snoer en een simpele lamp.
Dit strakke designstuk van het Zweedse
Form Us With Love is het ultieme bewijs dat
minder meer is.

Klassieker

Bodyproof
Voor wie het nog niet wist:
de body is terug in het
modebeeld. Eric Bompard
speelt erop in met
een knap exemplaar
in koningsblauw en
luxueus kasjmier.
€ 205
02/513 56 23 en
www.eric-bompard.com

€ 193 (miniformaat) te koop via www.dcorner.be
-

Vitif toppers voor shoppers

T- shirt - Pepe Jeans: € 79,95. Klok - The Contemporary Home: € 45,83. Clutch - Essentiel: € 95. Vazen - Etsy: € 46 per stuk. Armband - Swarovski: € 59
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Shoppen, lunchen
feesten

Deejay poes
Flet lijkt wel een mengtafel voor
dj's maar schijn bedriegt.
Dit leuke hebbeding is eigenlijk
simpelweg een krabmat
voor de poes.

01 Fans van Liu Jo kunnen hun hart ophalen in hun
gloednieuwe boetiek in Knokke. Die weerspiegelt
perfect de glamoureuze wereld van het merk uit Capri.
Je kan er terecht voor het complete gamma: van kleding
tot parfum en accessoires. Ook de kidscollectie ligt er.
Kustlaan 279, 8300 Knokke

-

€ 26,19

www.maidenshop.com

050/62 38 08 en www.liujo.com

02 In Sint-Idesbald opende Hendrik Dierendonck van de
bekende slagerij Dierendonck zijn eerste restaurant
Carcasse. Wat we mogen verwachten? Vleesgerechten
in alle mogelijke versnijdingen en pure groentebereidingen. Voor de uitbating van zijn restaurant doet hij een
beroep op chef Michael Yates (ex-Oud Sluis).
Henri Christianlaan 5, 8670 Koksijde

-

Mode

www.carcasse.be

03 Dancing Noxx heropent in Antwerpen. Het interieur
werd in oosterse sferen gedompeld en aan het concept is
gesleuteld. Noxx profileert zich nu al een ladies club.
Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen - www.noxxantwerp.com

1

17;

turibts+0

Beha € 32,99
www.hunkemollenbe/sports

KELIZOKI

-

sem 1.11/11,11W.

LOTUS
HOUDING
Een streelzachte textuur, een
heerlijke geur. Belle De Jour
van Kenzoki veegt je
ochtendhumeur zo weg. Met
de verzorgende extracten van
wine lotus ziet je gelaat er
snel stralend en gezond uit.

BELLEDLIOUR

FLUME FANTASTIQUE
SOIN DE LOTUS BLANC

;(1kNuilltlatItta
1

BELLtlIJOUB

€ 114 in de parfumerie
-

AIle prijzen zijn richtprijzen. Foto 's: AP, GCImag es en Getty Imag es. Verkoopinfo: p.

SPORTEN IN STIJL
Vastberaden om je conditie op peil te brengen? Neem
dan zeker eens een kijkje bij Hunkemoller want de
lingeriespecialist lanceert de nieuwe HKMX-sportcollectie.
Toppers uit de collectie zijn de sportbeha's. Die zijn niet
alleen functioneel, maar ook trendy en afgewerkt met leuke
details. In functie van jouw favoriete sport kies je de beha
die je borsten het best ondersteunt. De collectie wordt
aangevuld met accessoires als een waterfles, sokken
en een sporttas.
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