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MET HAAR JURKEN VAN WATER, ROOK EN WOLKEN VINDT
IRIS VAN HERPEN DE MODE OPNIEUW UIT. VORIGE WEEK IN PARIJS,
STRAKS OP DE PODIA VAN DE MUNT EN DE VLAAMSE OPERA.
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FULLY LOADED! OPKOMST VAN DE ELEKTRISCHE OLDTIMER
‘Ik heb 2.000 auto’s’ Dinky Toys Story van advocaat Jacques Nichels
FERRARI FILES IN HET DESIGN MUSEUM IN LONDEN
Te land en nu ook ter zee: luxeautomerken willen oceanen veroveren
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Londen ondergaat een ware restaurantboom. Het aantal nieuwe adressen is amper
bij te houden. Absoluut toe te voegen aan het volgende citytriplijstje: het nieuwe
Japanse restaurant Yen (het broertje van het gelijknamige restaurant in Parijs).
Het Londense ontwerpbureau Sybarite creëerde er een woudgevoel met een
indrukwekkend spel van bamboe-, ceder- en esdoornhout. Wie liever naar buiten
kijkt, kan zich vergapen aan het uitzicht op de Thames. Wordt dat te saai? Dan kun
je de chefs op de vingers kijken, die in een glazen keuken verse soba (Japanse boekweitnoedels) bereiden. Yen, 190 Strand, 5 Arundel Street, Londen. www.yen-london.co.uk

|To shop|

Nieu w : B el g is ch e z on ne bri ll en

‘Een zonnebril maakt of kraakt een outfit’, vindt Laurence
Bourguignon. Na het aanleggen van een indrukwekkende collectie zonnebrillen vond de Antwerpse dat het tijd werd om
outfits te ‘maken’ met zelf ontworpen monturen. Bourguignon
lanceerde zonet haar eigen zonnebrillenmerk onder de naam
Laurence D’Ari, een eerbetoon aan haar vader.
Verkrijgbaar bij verscheidene brillenwinkels en de conceptstore Verso in
Antwerpen. www.laurencedari.com

|To shop|

N a reg en komt zon

De dagen lengen, maar lente is het nog niet. Dankzij een samenwerking tussen het Italiaanse modelabel Marni en het Zweedse
jassenmerk Stutterheim haalt u toch nog de zon in huis zonder
nat te worden in de maartse buien en aprilse grillen. De merken
lanceren volgende week hun tweede gezamenlijke collectie vol
kleurrijke regenjassen.
Vanaf 600 euro. Vanaf 1 februari in de winkels, in beperkte oplage.
www.marni.com
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