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Benjamin Millepied,
topchoreograaf
én man van actrice
Natalie Portman,
creëert première
voor Ballet Vlaanderen

LOVE
AT FIRST
DANCE
GERADICALISEERD
NAAR CANNES
Winnen de broers
Dardenne met
‘Le jeune Ahmed’
een derde
Gouden Palm?

francois.vandervelde@geopress.com - 552133-001

HOTEL
AT HOME
Van mode tot
parfum: hotels
veranderen in
lifestylemerken

BENT U AL
PEGAN?
Nieuwe dieethype
combineert het
beste van twee
werelden
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|To move|

Prins op het witte zadel
Stel, je koopt een nieuw paar B23-sneakers, die
gedeconstrueerde baskets die Kim Jones voor
Dior Homme maakte. Dan heb je daar toch het
bijpassende vervoermiddel voor nodig?
In hetzelfde thema maakte de Franse BMX-producent Bogarde voor de derde keer een bijpassende fiets. Afgewerkt met Dior-monogrammen
en paarlemoeren witte finish om genadeloos
arrogant mee door de wijk te cruisen.

C&A
LA

‘Spy’ van Marni, 295 euro.

‘Focus’ van Laurence D’Ari, 369 euro.

Van de ‘Oblique BMX’ van Dior Homme x Bogarde bestaan
150 exemplaren, 8.500 euro inclusief op maat gemaakte
aluminium koffer, www.dior.com

|To shop|

De gereformeerde keuken van Muller Van Severen

Ooit revolutioneerde Ikea de markt met democratisch design. Ineens zat bijna iedereen
met een generische kast in de keuken. Daar vonden de Denen Jeppe Christensen en
Michael Andersen, een marketeer en een meubelexpert, in 2014 een ingenieuze oplossing voor met Reform Copenhagen.
Samen met topnamen als architect Bjarke Ingels steken (of verstoppen) ze Ikeakasten in een exclusief jasje, met designkeukens voor een iets zachtere prijs tot resultaat. Het nieuwe model heeft een Belgisch kantje in kleurrijk polyethyleen, marmer
en koperen details van Muller Van Severen.
‘Kitchen by Muller Van Severen’ voor Reform Copenhagen, prijs op aanvraag, www.reformcph.com

Valentino by MyTheresa.com, 305 euro.

|To shop|

Het diva-seizoen is geopend
VERGEET UTILITAIRE EN
MINIMALISTISCHE ZONNEBRILLEN,
DIT SEIZOEN ZIJN DE KLASSIEKE
DIVA’S WEER AAN ZET.

francois.vandervelde@geopress.com - 552133-001
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