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FASHION’S NEW SPIRIT

VERONIKA 
HEILBRUNNER

over mode & 
baby Walter

+Reisspecial Tulum, Courchevel,Tbilisi  en veel meer



MISS VOGUE

Trippen met Stark
Een dromerige mix van country, rock-’n-
roll, punk en folk – dat is de muziek van 
Jesse Jo Stark. De Californische groeide 
op met de trippy platen van haar vader, 
had viool- en pianoles, maar hield zelf 
meer van punk. Haar nieuwste ep is het 
opzwepende, doch kwetsbare Dandelion.

Hoe dan  
Bumbags zijn blijvertjes. Maar de streetstylewereld valt uiteen in 
twee kampen. Het ene draagt de klassieke belt-bag van Wandler 
of Chanel óver de jas om het middel gesnoerd. Het andere is fan 
van de ‘ordinaire’ fanny pack: groot, grof en van een sportlabel. 
Deze draag je niet om de heup, maar schuin over het lichaam.  

Meubelfeest
Bauhaus is 100! Dat viert Boijmans Van Beunin-
gen met een overzichtsexpositie. De geroemde 
meubels zijn te zien, maar ook kunstwerken, 
keramiek, textiel en foto’s, en er is aandacht 
voor de typografie en architectuur. De relatie 
tussen Nederland en de vernieuwende stroming 
uit Duitsland wordt verbeeld aan de hand van 
Hollands ontwerptalent uit de jaren twintig. 
9 februari t/m 26 mei, boijmans.nl.

SO DUTCH 
Het statige vijfsterren-
hotel De L’Europe, dat 
wel lijkt te drijven in 
de gracht, is een ba-
ken van Amsterdamse 
trots. Het had zo 
kunnen opduiken in 
een schilderij van een 
Hollandse meester. 
Het oer-Nederlandse 
begrip ‘gezelligheid’ 
komt dit najaar terug 
in de nieuwe high tea: 
de So Dutch Afternoon 
Tea. Een lokale versie 
van het traditionele 
theeritueel, met de 
beste ingrediënten. 
Van een hartige 
quiche en gerookte 
paling tot delicatessen 
van de eigen patis-
serie, een goed glas 
wijn en uiteraard een 
uitgebreide selectie 
theesoorten, v.a. € 39, 
deleurope.com.
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