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IPAD MINI
In de iPad was ik niet zo geïnteresseerd, maar de
mini-variant moest en zou ik hebben. Inmiddels
zijn we onafscheidelijk. Nu alleen nog wachten
tot Mr. Jacobs ook iPad mini-hoesjes op de markt
brengt. ipad mini, vanaf 335 euro.

young
designers

TRENCHCOAT

ﬂeur

Een trenchcoat en een leren jack in één. Love it
en altijd handig. twenty8ywelve, 595 euro.

we love
gossip
girls

how to wear:
the knit

GAULTIER, MIJN HELD
DE FRANSE ONTWERPER
R Jean Paul Gaultier
beheerst op dit moment de Nederlandse media, want hij komt met een unieke expositie van zijn werk in de Kunsthal in Rotterdam (van 10 februari tot 12 mei).
Gaultier was de eerste show die ik ooit
bezocht, zo’n twintig jaar geleden. Hij
was net naar Mongolië geweest en gaf
een show met tanga’s van bont, ruige
laarzen, trenchcoats van chiffon en
jurken met prachtige prints.
Echt, het was zo ontroerend dat ik
een traantje liet. Maar ik was natuurlijk
een groentje. Een van zijn medewerkers droeg een plooirok en ik was zo
naïef dat ik vroeg welk merk hij droeg.
Hij keek me aan, stomverbaasd, en zei:
“Wat denk je, Thierry Mugler?”
Natuurlijk was het een Jean Paul Gaultier. Het was mijn vuurdoop in de mode.
Ik wilde gelijk een jurk van hem. Op naar
Galerie Lafayette, waar ik een prachtige
jurk kocht van voor mij een godsvermogen.

‘300 gulden’ riep mijn creditcard. Mijn vriend
reageerde lauw op mijn aankoop: ‘Da’s toch
net een soepjurk van je oma.’ Maar voor
mij was het mijn eerste fashionmoment.
Van Jean Paul Gaultier word ik altijd
blij. Zijn energie, zijn creativiteit, zijn
humor. Zijn coutureshows op zondagochtend in stil Parijs, met ﬁjne
macarons van Ladurée.
Nu, twintig jaar later, is zijn show
nog steeds een feest. De ene keer
laat hij Beth Ditto,
Ditto een negentig kilo
model opdraven, de andere keer laat
hij vier kinderen onder een overweldigende bruidsjurk vandaan komen.
Never a dull moment in the life of
Gaultier. Petje af voor een man die al vijfendertig jaar meedraait en ons altijd blij maakt.
karin draagt: t by alexander wang jas, helmut lang top,
ready to ﬁsh sjaal en helmut lang leren broek. alles via www.
ansh46.com.
KARIN KUIJPERS
Hoofdredacteur Metro Mode

KOPTELEFOON
Deze designerkoptelefoon geeft niet
alleen perfect geluid, je ziet er ook
nog eens fashionable uit: helemaal
in de stijl van Gaultier. frends layla

silver, 149 euro, wearefrends.com

raquel

bateman +
dikkerboom

SANDAAL
We hadden deze trend al in Hong Kong gespot: de
leren, zwarte sandaal met grove gespen. Een musthave voor 2013. topshop, 127 euro.

M E T R O M OD E IS E E N UITG AV E VA N MET R O HO L L A ND BV. U I T G E V ER : CEES P OLMAN. H OOF DREDAC TI E: KARI N KUI J P ERS & ROBERT VAN BRANDWI J K . ART DI REC TOR : ERIK ZE T T E RB E RG.
M ET R O M O D E SALE SMAN AG E R : SIMO N DE BES T ( S I M O N. DE. BES T @ MET R O NI EU W S . NL). LAY OUT: EEF J E SAVELKOUL. REDAC TI E: F LEUR H OOGE VEEN, ANNEMEREL DE J ONGH, L IZA D IKKE RB O O M ,
C H R ISTAB E L B ATE MAN , R AQ U EL R EMO NDO G O MEZ , MA L U DE VA L CK E, MONI QUE VAN RH EE, SH ARON J ANE DOMP I G EN J ULI A MI TE VA . EI NDREDAC TI E: MARI J E VA N ‘ T H O O G.
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Modefabriek, dé halfjaarlijkse modevakbeurs van Nederland, stond 20 en 21 januari weer bol van jong
talent. Op platform Next toonden nationale en internationale designers zichzelf aan detaillisten, retailers en
modepers. Modefabriek proﬁleert zichzelf hiermee op de internationale modeagenda.
Door KARIN KUIJPERS

mannenlabel braille komt uit londen en
gebruikt elementen uit de natuurlijke
en culturele wereld om kleding met een
sterke, maar delicate esthetische look
te maken. brailleman.com

het noorse
tassenlabel cala
& jade maakt
‘funky en fresh’
tassen en accessoires van
scandinavisch
en italiaans leer.
calajade.com

het bijzondere
hongaarse label
ivanka maakt
mode- en interieurproducten
geïnspireerd op
beton. ivanka.hu/
fashion

Jong
internationaal
talent op de
Modefabriek

het griekse label
natargeorgiou is
van de griekscypriotische
ontwerpers
dimos natar en
andreas georgiou. natargeorgiou.com

de deense camilla salgaard was ﬁnalist van de
‘designer for tomorrow
award by marc jacobs’. ze
ontwerpt krachtige kleding
met een ziel voor vrouwelijke vormen. camillasalgaard.dk
nederlandse designer sjaak
hullekes speelt met de klassieke herengarderobe. geïnspireerd door het gedrag van
de mens in de moderne tijd,
beïnvloed door nostalgische
gevoelens. sjaakhullekes.com

milleneufcentquatrevingtquatre
is het geboortejaar van ontwerpsters amelie charroin en marie
colin-madan. zij produceren bedrukte zijden sjaals. milleneufcentquatrevingtquatre.com/en

de drie ontwerpers
klaartje glashorster,
inge hendriks en sophie
soons achter studio
ruig laten hun scherpe
intuïtie en creativiteit
voor hen spreken.
studioruig.com

modefabriek, met edities in juli
en januari, begon in 1996 als voorzichtig experiment om mode van
niveau passend te presenteren en
is inmiddels uitgegroeid tot de
grootste nederlandse modevakbeurs. www.modefabriek.nl

VALENTIJNSKOOPJES
De winter lijkt eindeloos, maar gelukkig is Valentijnsdag in
zicht. Deze dag doet je de kou en plensbuien even vergeten. Ook je kledingkast kan best een kleurtje en wat charme
gebruiken, dus weg met die sombere winterkleuren en lompe
snowboots! Voel je op en top vrouw en vier de liefde met deze
romantische koopjes.
door JULIA MITEVA

89,90
euro

Love
colour

9,95euro

primark dip
dye stud
jumper

14
euro

49,95euro
h&m jurk
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h&m conscious
ketting

river island rok

33
euro

fornarina top
met kant

METRO MODE

MOODBOARD
Streepjes,
kruisen
en kant
geen blauw met witte streep, maar
toch nog een streepje voor! met
deze candela pump van santoni.
santoni candela, 795 euro.
zeemannen vormen een grote inspiratiebron voor mister jpg, vandaar
dat hij bijna alle scheepsknopen kent
en ook graag toepast in zijn collectie.
jpg marine bracelet, 245 euro, alleen
verkrijgbaar
in nederland bij de
pop-up store
van jpg tijdens zijn
tentoonstelling in de kunsthal tot
12 mei 2013.

een bodysuit die
bestaat uit de
muzes van jpg.
de jonge madge/
madonna en
de wulpse dita von
teese. triumph amazing sensation body,
74,95 euro.

een naam om mee te pronken! het gaat allemaal
om statementpieces. hier geniaal gemixt met jpg’s
eigen statement: kant, streepjes, kruisen, kettingen
en netpanty’s gaan echt wel goed met elkaar.

JEAN PAUL GAULTIER

De befaamde Bretonse streep, de humor, het vleugje rock-‘n-roll en oh ja, de Coca Cola en champagne Piper
Heidsieck.Tijd om geïnspireerd te raken door de Franse ontwerper. allez vite!
door FLEUR LA MEILLEURE

met deze ‘bowlingbag’ jaag je zo je
vijanden van de
baan en wie weet
scoor je hier ook
wel een strike mee.
jpg bowling 48h tattoo bag, 885 euro,
alleen verkrijgbaar
in nederland bij
de pop-up store
van jpg tijdens zijn
tentoonstelling in
de kunsthal tot 12
mei 2013.
petit bateau
viert haar 120e
verjaardag met
de iconische
bretonse streep
in samenwerking
met kitsuné. de
capsulecollectie is
vanaf 20 februari verkrijgbaar,
petit-bateau.be
jpg is niet bang voor kleur
maar blij toch graag bij
zwart en nudes en zo af en
toe laat hij inspiratiebron
david bowie in zijn collecties toe. nu weer hoogst
actueel met zijn nieuwe
single. wij hollanders gaan
graag mee. bruuns bazar,
149,95 euro.
marineblauw. droom even
weg bij die zalige jpg-matroos en beland dan weer
vrolijk terug op aarde
met deze beauties aan
je voeten. steve madden
realove, 89,95 euro.

meer trends op
metromode.nl
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het jonge designduo
furansu weet waar ze
het ‘kunstje’ kunnen
afkijken. furansu leslie
vest, 88 euro.

AP

icoon

ONGRIJPBAAR
MOOI

Haar koele, doch engelachtige uitstraling
maakte haar de perfecte muze voor Jean Paul
Gaultier: Catherine Deneuve.
haar, haar koele uitstraling,
haar typerende zware bril en haar onmiskenbare, elegante
stijl. Menig meisje liep in de 60-er jaren naar de kapper
met een foto van Catherine Deneuve in haar handen uit
de ﬁlm Belle du Jour van Luis Bunuel. Een ﬁlm waarin
de actrice liet zien wat er schuil kon gaan achter een braaf
bestaan. Keurig getrouwd met een dokter, verveelt ze zich
dusdanig dat ze overdag als hoer gaat werken. De ﬁlm en
haar looks appelleerden aan de droom van elke tiener om
een heel ander leven te leiden.

HAAR ACHTEROVERGEKAMDE

horizontaal of
verticaal? wij zijn
net als jpg ook
graag een tikkeltje
eigenwijs. paige
denim hoxton zip
ultra skinny, 150
euro.

een beetje fout en
stout op zijn frans.
dat is wie jpg is en
hoe hij zijn vrouwen
ook het liefst ziet. een
mooi parijs’ silhouet
met een doorkijkgaasje. river island,
59,95 euro.

ook ooit het plan van de mooiste vrouw van
Frankrijk zelf. Geboren in Parijs op 22 oktober 1943 uit
een weinig succesvol acteursechtpaar wilde Deneuve als
spichtig, jong meisje mode-ontwerpster worden. Onder
invloed van haar zus Françoise die in 1967 verongelukte
(een gebeurtenis waar Catherine nooit helemaal overheen
zou komen), nam zij in 1960 een rolletje aan in Les Portes Claquent van Jaques Poitrenaud. Twee jaar later liet de
brunette op gezag van haar minnaar en regisseur Roger
Vadim haar haren blonderen en mat ze zich de eerste kokerrok tot net boven de knie van Yves Saint Laurent aan.
Tot op de dag van vandaag
is haar haar blond gebleven.
Rolmodel voor Yves Saint
Laurent en Chanel, maar later in haar leven spraken de
rebelse outﬁts van Jean Paul
Gaultier ook haar aan. Als
Parisienne pur sang is ze gecharmeerd van Gaultiers humor en eigenzinnigheid. Deneuve is daarom nog elke show front row te zien. “Ik heb
nog steeds veel interesse in kleding en make-up”, meldde
ze vorige week bij de coutureshow van Gaultier. “Hoewel
u niet moet denken dat ik er elke dag zo perfect uit zie als
nu.”

DAT WAS

“IK HEB NOG
STEEDS VEEL
INTERESSE IN
KLEDING EN
MAKE-UP”

zag ze eruit? Het blonde haar achterover gekamd
met de krul naar buiten, het lijf gehuld in een zwarte smoking en – na de show – leunde in haar mond een dunne
Philip Morris. Stijlicoon forever.

F O TO’ S: GE TTY IM AGE S

EN HOE

de vrouwen, muzes
en paspopjes van
jpg. v.l.n.r dita
von teese, mylene
farmer en grace
jones.

KARIN KUIJPERS
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De nieuwe trends zijn gesignaleerd en de voorjaarscampagnes met bekende gezichten gelanceerd.
Van innovatieve beautyjeans tot de fels van Piper Heidsieck die Gaultier ontwierp:
2013 wordt weer een fantastisch modejaar.
Door KARIN KUIJPERS en RAQUEL REMONDO GOMEZ

BEAUTY JEANS

POPPY DELEVINGNE
VOOR VERO MODA

Wrangler lanceert dé denim-innovatie van 2013: jeans die
tijdens het dragen je benen verzorgen. Het maximale effect van
de ﬁnishing blijft zo’n zes wasbeurten zitten, daarna kun je een
spray kopen
die het effect na elke wasbeurt verlengt. Ga jij
voor aloë
vera, olive extract of de anticellulitis
variant
smooth legs? Wrangler Denim
Spa
jeans, 100 euro.

Modemerk Vero Moda heeft model en actrice
Poppy Delevingne gestrikt als boegbeeld voor
de Spring/Summer 2013 campagne. Het
icoon staat bekend om haar stijl en wij smullen dan ook van de campagnebeelden. Vero
Moda Wonderstripe pant, 49,95 euro.

WR A NGLE R

CHAMPAGNE
Extravaganza, dat is
deze champagne van
Piper
Heidsieck,
ontworpen door
Jean Paul
Gaultier,
59,50
euro.

LIZZY JAGGER X WRANGLER
Wrangler nodigde Metro Mode uit om in
Parijs hun nieuwste denim-innovatie te
bewonderen: de Denim Spa, oftewel jeans
die je benen verzorgen terwijl je ze draagt.
Boegbeeld van het merk is Elizabeth Jagger,
28-jarig topmodel en dochter van rocklegende Mick Jagger en model Jerry Hall.
Lizzie wandelt al giechelend de Wranglershowroom binnen in Le Marais. Aan
haar modellenlichaam pronkt de nieuwe
Wrangler skinny jeans: “Met olive extract
ﬁnishing, dat is mijn favoriet. Mijn eerste
reactie was: how does that work?! Maar het
werkt echt. De verzorgende ingrediënten
komen vrij door de wrijving die ontstaat bij
het bewegen, waardoor je benen na een
paar dagen heerlijk zacht aanvoelen. Ik
vind het bijzonder dat een skinny jeans zo
comfortabel kan zitten.”
Met een moeder uit Texas en een rock’n-roll vader uit Engeland, heeft ze haar
stijl van twee werelden meegekregen. “Mijn
moeder liep couture modeshows in over
the top jaren 80 outﬁts van onder andere
Vivienne Westwood. Thuis droeg ze als een
echte Texasgirl haar jeans en cowboyboots.
Van mijn vader heb ik die bohemian en
coole rock-’n-roll stijl. Hij was vroeger al
een Wranglerfan. Ik wissel zelf veel van
stijl, ik houd van vintage en hand-me-downs
van de familie. Of juist crazy over the top
outﬁts. Maar mijn voorliefde voor jeans heb
ik absoluut geërfd van mijn familie”, sluit
ze met haar kenmerkende lach af.
Metro Mode mocht de olive extract jeans
testen en het mag gezegd worden: het is
een geheel nieuwe jeans-ervaring. De broek
ruikt en zit heerlijk en onze benen lijken
toch echt zachter aan te voelen. De bodylotion mag dus voortaan in de kast blijven
staan.
RAQUEL REMONDO GOMEZ

Bubbels van Jean
Paul Gaultier

DRIESTERRENTASTING
Op het cruiseschip MS
Rotterdam gaat driesterrenchef Jonnie
Boer van De Librije
een keer in de tien
dagen een Librijetasting geven. Pak je
kans. www.librije.com

FLITSGAULTIER
H&M CONSCIOUS
H&M lanceert ook dit jaar een
duurzame conscious-collectie,
ditmaal met actrice, zangeres en
stijlicoon Vanessa Paradis als het
gezicht van de campagne. H&M
Conscious jasje, 29,95 euro.

Deze Gaultier ﬂitstrein van Thalys rijdt
de komende drie maanden met Gaultier-tattoo’s en een Bretonse streep.
Ga in stijl naar Parijs. Jean Paul
Gaultier met Emily Ansenk, directrice
van de kunsthal. www.thalys.com

FO TO: MA C

meer nieuws vind je op metromode.nl

HOTSPOTS
Een nieuw jaar betekent nieuwe hotspots. Zo kun je in

mac cosmetics; make-up
paradijs in het kwadraat.
opening eind februari, 78
champs-élysées, parijs.

bij skylounge kun je letterlijk op hoog niveau
genieten. oosterdoksstraat 4, amsterdam.

UMAMI
Nieuw in
Amsterdam,
Umami. Een
Aziatisch-Frans
restaurant dat al
een Michelinster
heeft gekregen
voor restaurant
Han Ting in
Den Haag.
Adresje om te
onthouden:
Nieuwezijds
Voorburgwal
161. www.
umamirestaurant.
com

bij salonb kan nu iedereen zich een luxe kapsel
aanmeten voor een zacht
prijsje. gravenstraat 22,
amsterdam.
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Amsterdam bij SalonB, dé internationale ‘Blow Dry Bar’, je
haar laten föhnen en stylen tot een catwalkwaardige coupe
voor een mooi prijsje. En als je toch in Amsterdam bent; op
de elfde verdieping van het DoubleTree by Hilton hotel vind
je sinds kort de panoramische SkyLounge waar je heerlijk
van een cocktail met uitzicht kunt genieten. In Parijs kun je
aan de Champs-Élysées je beautyhart ophalen in één van de
grootste MAC Cosmetics winkels. Deze Europese ﬂagshipstore
bevat 362 m2 aan mooie hebbedingetjes.
Door JULIA MITEVA

Thalys, RCS Nanterre B382163087

24min

10min

28min

2u12

DUS, ROTTERDAM – PARIJS
3U14

HAAL HET MEESTE UIT JE REISTIJD, MET THALYS.
WiFi*, maaltijden opgediend aan uw zitplaats, internationale
lectuur, een eigen stopcontact. In de 1e klasse proﬁteert u van een
comfortabele, snelle reis. En met tot wel 10 dagelijkse heen- en
terugreizen, staat niets u in de weg om van Thalys uw kantoor te maken.
* Dienst geleverd door 21Net en geactiveerd door Nokia Siemens Networks, onder
voorbehoud van beschikbaarheid.

VAN HARTE WELKOM
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DE FANTASIEAAN DE MAC
Metro Mode mocht exclusief een kijkje nemen achter de schermen van de coutureshow van Jean Paul Gaultier in Parijs. Robes voor rijke dames, die het uitzonderlijke vakmanschap van de ontwerper laten zien.
Door KARIN KUIJPERS Foto’s LIZA DIKKERBOOM

nederlands model querelle
janssen in een onderonsje
met linsey wixson.

het iconische korset, dat
gaultier ook voor madonna maakte, keerde terug.
op gouden stoeltjes zijn de
namen van de genodigden
vastgemaakt. op rij één zitten celebrities, coutureklanten en belangrijke modejournalisten en bloggers.

A

chter de coulissen is het opvallend rustig. Zo’n twintig visagisten
brengen smokey eyes aan bij de
modellen met een diamantje in de
ooghoeken en verven blauwe en
oranje sokjes op hun voeten. De
kappers brengen kunstvlechten in.
Lloyd Simmons, creatief directeur
make-up bij Yves Saint Laurent, checkt elk model minutieus voordat zij door kan naar haar kledingrekje, waar haar spullen hangen voor de coutureshow. Nog een uur voordat de show begint.
In 1997 begon Gaultier zijn coutureshows, iets
waar hij als jongetje al van droomde. Couture
is het hoogst haalbare in de modewereld en laat
het ultieme ambacht van een ontwerper zien.

Het zijn op maat gemaakte creaties van de meest
luxueuze stoffen, belegd met edelstenen en strass.
De Chambre de la Couture in Parijs bepaalt of
een ontwerper zich mag aansluiten tot het exclusieve gilde van couturiers, op dit moment niet
meer dan vijftien designers. Een ontwerper moet
zijn creaties alleen in zijn eigen atelier maken,
waar minimaal twaalf mensen werken en een collectie moet minimaal uit vijftig stuks bestaan
en moet twee keer per jaar worden geshowd.
Couture is een kostbare aangelegenheid, maar
Gaultier vindt het bij zijn vak horen. Jurken kosten gemiddeld zo’n 50.000 euro en het aantal
vrouwen dat dit soort creaties kan aanschaffen is
klein. Maar de ontwerper gaat moedig voorwaarts.
Gaultier krijgt eerst een scheerbeurt voordat hij ons

welcome bij elle the
musicaaaaaaal.

meeneemt langs de rekken waar zijn nieuwe creaties
voor komende lente hangen. Voor zijn zestig jaar,
ziet hij er opvallend goed en energiek uit. Hij lacht
erom als wij hem complimenteren. “Zestig is maar
een getal, ik voel me nog steeds blij met mijn vak en
de mogelijkheden die het biedt. Dat houdt me jong.”
Het thema voor deze lente is ‘Gypsy couture’.
“India en het Midden-Oosten hebben mij geïnspireerd,” zegt hij terwijl zijn handen glijden over
een prachtige zwart met gouden jurk van pailletten met bijbehorende rugzak-clutch. Of hij na vijfendertig jaar shows nog zenuwachtig is? “Ja, wat
dacht je, als ik dat niet meer zou zijn, kan ik met
pensioen.” En dan beent hij weg naar de catwalk.
Let the show begin….

bombshell carmen
electra hee nog hoop
op een echte sag.

FLEUR&MALU’S
PARTY PICKS
Fleur en Malu hadden één goed voornemen voor 2013: meer feest! Dus
belandden ze in een modemusical bij
de ELLE style awards. Bekeken ze de
rode loper van de Screen Actors Guild
om te smullen van alle couturestukken die langs schreden en waren ze backstage én frontstage
bij de coutureshow van Jean Paul Gaultier.

actrice tjitske reidinga
ging er met de one and
only elle personal style
award vandoor.

Door FLEUR LA MEILLEURE en MALU DE VALCKE
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CHT
links: gereedschap van een
visagist. rechts: geverfde
sokjes voor een rauwe look.

links: lloyd simmons, makeup-artiest bij yves saint laurent
checkt bij de modellen of makeup en haar goed zijn aangebracht.
rechts: lange vlechten horen bij
het thema ‘gypsy couture’.

boven: het haar moet net zo
perfect zitten als de kleding.
onder: laatste puntjes op de
i bij de make-up.

jean-paul gaultier krijgt
vlak voor de show nog
even een scheerbeurt.

FO TO’S: GE TTY I MAGE S

kort koppie, maar
gouden keeltje ‘les
miserables’ actrice
anne hathaway.

actrice jennifer lawrence
die ‘echt niet met acteur
bradley cooper date’ in
dior couture.

traditiegetrouw bij elke coutureshow is er een bruidsjurk.
deze keer kwamen er vier
prachtige indiase kinderen
onder vandaan.

neerlands
trots
rianne ten
haken bij
jean paul
gaultier.

de metallic
gypsy queen
van jpg.
11

inspiratie is
gypsy chique.

METRO MODE

MIJN MODELEVEN
kanten top rosemunde, 89,95 euro
via nelly.com

oorbellen pd
golden hearts,
by-bar, 19,95 euro.

CH E R YL F OX /I NV I SI O N/AP

ketting river
island, 19,95 euro

sexy en
sm chique.

biker
jacket
topshop,
195 euro.

MADONNA

Zingen, acteren, regisseren en ontwerpen: wat
kan The Queen of Pop eigenlijk niet? Madonna
Louise Veronica Ciccone (54) is één van de best
verkopende artiesten aller tijden, wat ook
door haar uithoudingsvermogen, discipline en
haar steeds innoverende stijl komt.
Geen heilig boontje
Provoceren is Madonna’s middle name en de wereld was
geshockeerd toen de ‘Like a virgin’-zangeres zichzelf
tijdens een concert publiekelijk betastte en een orgasme
simuleerde. Het historische, huidkleurige Jean Paul
Gaultierkorset met puntige borsten dat ze toen droeg is
nog steeds een inspiratiebron voor vele artiesten én een
van de pronkstukken van de couturier.
Perfectionist
Of het nou om haar afgetrainde lichaam of strak gecoördineerde concerten gaat, Madonna is een perfectionist
in hart en nieren. “Ik ben sterk, ambitieus en ik weet
precies wat ik wil. Als dat mij een bitch maakt, is dat
oké.” Haar persoonlijkheid komt ook naar voren in haar
outﬁtkeuze: Madonna’s stoere looks bestaan vaak uit een
zwart basisstuk gecombineerd met opvallende accessoires. Haar stijl is sexy en SM chique. Dit is echter wel
iets van de laatste tijd, want in de jaren dat Madonna de
wereld domineerde heeft ze al heel wat kledingkasten
versleten. Van een new age-yoga-stijl tot een cowboylook:
haar kledingkast is net zo veelzijdig als zijzelf.
Ontwerpster
Na haar succesvolle Material Girlcollectie - die ze met
haar dochter Lourdes ontwierp - lanceerde Madonna in
2012 een schoenencollectie, Truth or Dare, vernoemd
naar haar succesvolle parfumlijn. De Truth or Darecollectie is voor geavanceerde vrouwen die er niet voor
terugdeinzen een beetje persoonlijkheid te tonen. Het is
duidelijk dat de collectie op The Queen of Pop herself is
geïnspireerd: de iconische zwarte over-the-knee-laarzen,
die voor haar paardenobsessie staan, maken een groot
deel uit van de collectie.

DRESS LIKE
MADONNA

jurk karen
millen, 179
euro.

Van de jaren 80 ‘Like a virgin’
Madge naar de ‘Give me all
your luvin’ Madonna van nu.
Je hoeft niet te kiezen!
Door FLEUR LA MEILLEURE

pencils
kirt river
island,
49,95
euro.

trenchcoat
snob mette,
149,95 euro.
bh h&m,
14,95 euro.
pump nly shoes
strict salsa, 64,95
euro via nelly.com

pump fashionchick,
69,95 euro.
via assem.nl

Door JULIA MITEVA

jean paul gaultier
stop aids now! artbag
via stopaidsnow.nl/
artbag

VALENTIJNGIFTS
Heren opgelet, met deze cadeaus is succes gegarandeerd met
Valentijnsdag. Ga voor romantisch met de Lovebirds chocolade en een heerlijke geurkaars of verklaar de liefde met het
Valentine horloge. Draag jij niet alleen jouw geliefde, maar
ook de wereld een warm hart toe? Kies dan voor het boek over
ecofashion of doe de ArtBag cadeau, speciaal ontworpen door
Jean Paul Gaultier.
door RAQUEL REMONDO GOMEZ

Hart
verwarmend

5euro
13euro

9,95
euro

janzen fuchsia 69
jasmine & ylang-ylang
candle parfumkaars
12

29,95

mode voor
morgen door euro
lynsey dubbeld

hotel chocolat
lovebirds

55
euro

swatch valentine
horloge

SUPERDRY.COM

METRO MODE
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THE KNIT

)IRKVSZIOEFIPXVYMSJIIRÁNROEWNQMIVZIWXNI1IXFVIMWIPWWPENIMR2IHIVPERHHITPERORSSMXQMW(EEVSQ
ZMIVZIVWGLMPPIRHIQERMIVIRSQNIORMX[IEVXIWX]PIR
Door FLEUR LA MEILLEURE

h&m blazer,
59,95 euro.

claudia
strater vest,
130 euro.

BUSINESS
AS USUAL

h&m blazer,
299 euro.

Op een zakelijke en
bescheiden manier
breisels dragen is ook
meer dan mogelijk.
Houd het rustig en
simpel met een licht
breisel en chique kleuren. Maak het af met
een accessoire in een
gek printje et voilà.

BOHO BREIEN
Een casual, maar
kleurige look zonder
dat je een saaie uitstraling krijgt. Combineer een statement
jasje met je breisel en
niets is meer saai.

nly shoes
zebra daria,
64,95 euro
via nelly.com

bzr knitted dress
,189,95 euro.

smaak cafe
au lait tas,
229 euro.
GRAFISCH GOED
Na het statementjasje bestaat
er ook de statementtrui.
De gebreide trui met
bijvoorbeeld
een leuke
bloemenprint. Hier
kan dan
weer het
casual
jack bij
en klaar is
Kees.

wrangler jeans,
100 euro.
michael kors
pump via neta-porter.com,
165 euro.

alexa chung

expresso
cognac jasje
abelia, 99,95
euro.

river island
rok, 39,95
euro.
glamorous
tyra trui,
twenty8twelve 52,95 euro.
jurk, 195 euro.

SWEATER WEATHER

topshop moto
denim blouse,
49 euro.

claudia
strater trui,
130 euro.

Met de wind in de haren is het altijd ﬁjn
om laagjes te maken. Van denim blouse
tot gebreide trui en daar dan nog een
jas overheen. Het is lekker warm en te
combineren zoals jij wilt. Van stoer met
boots tot lief met een rokje.

een model draagt
car in wester.

kiboots inez, 189,95 euro.

Q&A
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GEZICHT VAN DIOR

“HET LIEFST DRAAG IK
JOGGINGBROEKEN EN
JEANS.”

Natalie Portman is het gezicht van Dior. Metro
Mode sprak haar in New York.
Je bent actrice, maar ook het gezicht van Dior.
Waarom?
Ik ben niet iemand die dingen wil verkopen, maar
Dior zet zich ook in voor mijn goede doelen bij
Finca, een organisatie die kleine bedrijfjes in
Afrika ﬁnanciert. En het is een merk dat bij me
past. Toen ik klein was had ik een foto van Brigitte
Bardot in een Dior-jurk op mijn kamer hangen.
Zij was toen het gezicht, nu mag ik het zijn. Ik,
een Amerikaanse tomboy die de Franse elegantie
vertegenwoordigt. Ik vind het kicken.

Natalie Portman over haar kledingstijl
Hoe kun je jouw kledingstijl omschrijven?
Hm, niet veel soeps haha. Het liefst draag ik joggingbroeken en jeans, maar voor de rode loper kan
ik dat niet maken. Ik houd van de ontwerper Zac
Posen, maar Dior heeft ook een aantal prachtige
jurken voor mij gemaakt. Ook heel ﬁjn vind ik dat
ze mijn schoenen niet van leer maken, want ik ben
veganist.
15

shoeby
schoenen,
59,95 euro.

Wat zijn je beautyrituelen?
Ik heb gelukkig een visagist, Jeanine Lobell, anders
zou ik er niet veel van bakken. Zij zorgt ervoor dat
ik mezelf blijf zodat ik niet aan het einde van de
dag naar huis ga, mijn make-up eraf haal en dan
denk ‘wat ben ik afzichtelijk’.
Nog tips?
Wees niet bang voor donker opgemaakte ogen.
Poeder eerst je ogen van je wimpers tot de wenkbrauwen met een lichte toffeekleurige oogschaduw.
Smeer vervolgens donkerrode oogschaduw rondom
de ogen en veeg de uiteinden een beetje weg. Zet
de wimpers aan met zwarte mascara. Houd de lippen transparant.
Door KARIN KUIJPERS

METRO MODE

foto miles aldridge,
haute couture voorjaar/
zomer 2007, courtesy
de kunstenaar en reﬂex
gallery, amsterdam.
jean paul gaultier, 1990, speciaal
ontworpen ter illustratie van de
cover van autobiograﬁsche fotoroman à nous deux la mode.

dita von teese, ﬂaunt,
2003, buttons collection,
“circé” ensemble, haute
couture voorjaar/zomer
2003.

INEZ & VINOODH

lara stone op de
prachtige turksen caicoseilanden,
gekleed in de ‘vitrail’
jurk van jean paul
gaultier.

Het bekende Nederlandse fotograﬁeduo Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin heeft meegewerkt aan
verschillende reclamecampagnes met de meester Jean
Paul Gaultier. Voor W Magazine fotografeerde het duo
in 2009 het eveneens Nederlandse model Lara Stone op
de prachtige Turks- en Caicoseilanden. Stone, gekleed
in de ‘Vitrail’ jurk van Jean Paul Gaultier, poseert als
een ware zeemeermin in deze haute couturejurk uit de
lente/zomercollectie van 2009.
Door JULIA MITEVA
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REPORTAGE

“NOG STEEDSVROLIJK”

Zestig jaar en springlevend. De legendarische Franse modeontwerper Jean Paul Gaultier geeft een exclusief
interview aan Metro Mode.
Door KARIN KUIJPERS

D

e lach lijkt nooit van
zijn gezicht, zijn Engelse accent klinkt zoals
alleen Fransen dat kunnen. ‘Eppy’ in plaats
van ‘happy’. In de
Thalystrein van Parijs naar Rotterdam,
mogen we met de mode-meester mee
reizen. En ontdekken we wat een leuke man met humor en zelfspot hij is.
Tijdens de reis vindt Gaultier het heerlijk
om naar buiten te kijken. Hij wijst op Art
Deco-torentjes in Brussel, op bakstenen arbeidershuisjes en een verroeste groene klok
in Antwerpen. Zijn ogen zijn op reis.

Het mooie van uw werk is dat behalve een statement er tegelijkertijd
ook de relativering van dat statement in schuilt. Dat maakt uw werk zo
vrolijk. Hoe blijft u zo vrolijk?

Zijn woordvoerder, Jelka Music, grinnikt: “Hij is gewoon
vrolijk van nature.” Gaultier, lachend: “Ja, ik geloof het ook.
Daarom heb ik nooit extasy of cocaïne nodig gehad. Ik denk
dat het komt omdat ik heel positief ben opgevoed door mijn
ouders en grootouders. Zij hebben erkend wie ik ben. Toen
ik vertelde dat ik homo was, zeiden ze bijvoorbeeld ‘jongen,
je moet doen wat je gelukkig maakt’.
U maakt meer dan 35 jaar collecties, bent u het nooit zat?

De eerste keer dat u naar Nederland gaat?

“Natuurlijk. Creativiteit gaat met ups en downs. Maar het ontwerpen van kleding voor prêt-à-porter en couture, voor ﬁlms
of theaterstukken, blijft voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron. En ik vind het leuk om voor merken speciale dingen te
doen. Zoals de ﬂes voor champagnemerk Piper Heidsieck of
Coca Cola.”

“Nee, wel de eerste keer in Rotterdam. Ik ben altijd naar Amsterdam gegaan.”

In de Kunsthal is tot 12 mei uw werk te zien. Hoe voelt dat?

Om blowtjes te roken?

“Hm… ik rook niet en heb vroeger wel dingen geprobeerd, maar het deed bij mij niets. Dus Amsterdam was
gewoon om te genieten van de grachten.” Schaterlach en
meewarige blik naar mij. “Had je niet gedacht hè.”
Nee, inderdaad. U wordt uw leven lang al een ‘enfant terrible’
genoemd. Hoe voelt dat op uw 60ste?

“Ik heb nooit geprovoceerd om het provoceren, in die
zin vind ik ‘enfant terrible’ eigenlijk niet bij me passen.
Maar ja, soms moet je met zo’n stempel op je voorhoofd
leven. Ik kijk met een open mind naar de maatschappij
en gebruik mijn kleding om een statement te maken.
Soms voor het homohuwelijk, soms voor de feministen, soms voor de seksualiteit.”

“Alsof ik een oude man ben. Oh ja, ik ben een oude man,
haha. Het idee van de tentoonstelling sprak mij aan.
Geen overzichtstentoonstelling van een ontwerper
die terugkijkt op zijn leven, maar ingedeeld in de
thema’s waarin ik werk.”
U hoort niet meer tot de voorhoede van vernieuwende ontwerpers zoals u in de jaren 70 deed. Stemt dat triest?

“Nee, toen was mijn kleding trendy. Nu is het een
stijl.”
U komt in juni met een speciale collectie ’15 greatest
hits’.

“Ja, vond ik leuk. En ik wil geen tweede lijn zoals veel ontwerpers doen. Dan pleeg je plagiaat
op jezelf, want dat zijn vaak dezelfde ontwerpen met goedkopere stoffen.”

“TOEN IK VERTELDE
DAT IK HOMO WAS,
ZEIDEN MIJN OUDERS
‘JONGEN, JE MOET
DOEN WAT JE
GELUKKIG MAAKT’”

jean paul gaultier,
foto rainer torrado.

FROM THE SIDEWALK TO THE CATWALK
Hoe is het om zestig te zijn?
Van 10 februari tot en met 12 mei is de tentoonstelling The Fashion World of Jean Paul Gaultier te
zien in de Kunsthal in Rotterdam. Conservator is
Thierry Loriot, die de tentoonstelling samenstelde in samenwerking met het Montreal
Museum of Fine Arts en Maison Jean Paul
Gaultier. Loriot spitte twee jaar de archieven door en pikte de meest glorieuze
momenten eruit.
Openingstijden dinsdag t/m zaterdag:
10.00-17.00 uur, zondag 11.00-1700 uur.
www.kunsthal.nl.

“Het getal is echt dat wat je je als kind herinnert van je grootvader. Maar omdat ik
zo’n goede relatie had met mijn grootouders, heeft dat voor mijn geen negatieve
betekenis. Fysiek voel ik het wel. Mijn
lichaam is stijver en mijn maag zit me
in de weg, dus ik moet lijnen en
sporten. Maar ik houd zoveel van
lekker eten en helemaal niet van
sporten. Bewegen doe ik liever met
dansen en seks.”

tentoonstelling montreal
museum of ﬁne arts,
foto rainer torrado.

MARC DE GROOT
De prachtige foto hiernaast, van de hand van Nederlandse
fotograaf Marc de Groot, is gemaakt ter ere van de tentoonstelling Haute Couture: Voici Paris die in 2010 plaatsvond
in het Gemeentemuseum Den Haag. Jean Paul Gaultier was
één van de gerenommeerde ontwerpers die zijn exclusieve
couturecreaties voor deze tentoonstelling had uitgeleend.
Marc de Groot: “Ik ben erg trots dat één van mijn werken
deel uitmaakt van de Jean Paul Gaultier tentoonstelling in
de Rotterdamse Kunsthal.”

het russische
model in een jean
paul gaultierjurk
gefotografeerd
in een prachtige haarzaak in
parijs.

Door JULIA MITEVA
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*The artists, labels and publishers generously donated the rights to the use of these tracks in
support of the House for Hunger Playbutton. Additionally, a donation of $60,000 has been made
to the FEED FOUNDATION. Purchasing a Playbutton does not affect the donation, but wearing
your Playbutton shows support and raises awareness of the global ﬁght against hunger.
HouseforHunger.org

theFEEDfoundation.org

METRO MODE

BEAUTY

VIVE
PARIS

De mooiste juweeltjes uit de
stad der mode.
Door BATEMAN + DIKKERBOOM

www.batemanplusdikkerboom.com

Van links naar rechts: Jean Paul Gaultier, Classique 50 ml, 76,26 euro via ZOCCO (www.zocco.nl). Christian Dior Cherie Bow met oogschaduw/gel liner/lipgloss, 84,85 euro.
Chanel Le Vernis 573, 23 euro. Chanel, Poudre Signeé limited edition, 55,00 euro. Guerlain, météorites Perles du Paradis, 45,50 euro. Givenchy, Le Rouge 306, 33,50 euro.

HOE MAAK JE
EEN SIDE KNOT?
De knot blijft ook in 2013 een trend; het perfecte
kapsel voor een vrouwelijke en trendy look. Met
het volgende stappenplan van TONI&GUY maak
jij deze side knot, perfect voor een
glamorouze look.
Door RAQUEL REMONDO GOMEZ

1

2

Was je haar en gebruik een
stevige mousse op handdoekdroog haar. Föhn je haar
droog en kneed er volume.
Maak een scheiding ver op de
zijkant van je hoofd en haal al
je haar naar één kant toe.
19

Maak je haar vast in een lage
staart aan de zijkant. Draai
je haar tot een knot. Maak
het eventueel wat stugger
met een poeder (TONI&GUY
Casual Sculpting Powder,
11,99 euro).

3
Laat hier en daar wat plukjes
uitsteken voor een nonchalanter effect. Houd je knot
vast en zet het vast met een
aantal schuifspeldjes. Door
de mousse en de poeder
blijven de speldjes beter in je
haar zitten.

4
Fixeer ten slotte je look
met een stevige hairspray
(TONI&GUY Firm Hold Hairspray, 11,99 euro). Leuk met
een Bretons shirt voor een
Franse twist: very Jean Paul
Gaultier.

METRO MODE

BEAUTY

BACKSTAGE

Nieuwe geuren en nieuwe gezichten. Metro Mode keek backstage mee bij Guerlain, Dior
en Swarovski en kreeg tips.
Door KARIN KUIJPERS en RAQUEL REMONDO GOMEZ

behind
paul gaulthtieerscenes bi j jean
le beau male.

viktor & rolf
ﬂowerbomb
body powder,
46 euro.

swarovski
nirvana ring,
169 euro

lancôme dewy
mist, 39,51 euro.
stella mccartney l.i.l.y eau
de parfum
bottle 50ml,
80,01 euro.

het perfecte valentijnscadeau: jean
paul gaultier le beau
mal eau de toilette
75ml, 53,90 euro.

Lancôme Ombre
in Love, 27 euro.

backstage
bij bondgirl
bérénice
marlohe voor
swarovski.

achter de schermen
met emma watson voor
lancôme
TIPS&TRICKS
guerlain la petite
robe noir eau de
toilette 50ml, 71,62
euro. beschikbaar
vanaf 6 maart.

dior rosy
glow blush,
44 euro.

In het voorjaar worden weer veel nieuwe parfums gelanceerd. “Een goed parfum is als het
schilderij van een oude meester”, zei Jacques
Polge, de ‘neus’ van Chanel ooit. En hij heeft
gelijk. Een goed parfum ruikt nooit te veel en
blijft toch lang hangen.
Guerlain is een Parijs parfumhuis dat de
mooiste geuren ter wereld maakt. La Petite
Robe Noir is hun jongste geur, die appelleert
aan de little black dress die actrice Audrey
Hepburn droeg. Zij was jarenlang het gezicht
van het parfumhuis.

backstage bij de
diorshow overcurl
mascara shoot
wordt natalie portman opgemaakt
door yadim.
diorshow overcurl mascara,
33 euro

HOE MAAK JE
METALLIC
SMOKEY EYES?
Deze winter zijn intense metallic smokey eyes een trend.
Benelux make-up artist van MAC, Elke Willemen, legt uit hoe
je deze door Badgley Mischka geïnspireerde look perfect zelf
creëert: “Deze winter willen we er rijkelijk en luxueus uitzien
en dat doen we door gebruik te maken van juweeltexturen.”
Door JULIA MITEVA

1

Maar hoe kom je erachter welke geur bij
je past? Volgens parfummeester Massaniello
Bogaert van Guerlain moet je naar een goede
parfumeriewinkel gaan en onderzoeken tot
welke geurfamilie je je aangetrokken voelt. Er
zijn er zeven: citrus, bloemen, vetiver, mossig,
hout, Oosters en leer.
Zijn tip: spray een parfum boven het hoofd
en loop eronder door. Zo krijg je een ﬁjne
verstuiving. En niet de pols vergeten voor het
geval je een hunk tegen komt die je hand wil
kussen.

2

Breng een lichtpaarse basis aan op je
ooglid met een zachte kwast, dit geeft
meteen een smokey effect en voorkomt
harde contouren. Hiervoor kun je de
Fluidline Macroviolet gebruiken. De
basis zorgt voor een intensere look.
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Breng nu met deppende bewegingen
Mineralize Eyeshadow in de kleur Fireside aan op je ooglid. Bewerk met een
oogschaduwpenseel de contouren van je
ooglid met lichte, deppende bewegingen.

meer nieuws op
metromode.nl

F O TO’S: H E ATH ER SO MM ER F IE LD | PARF UM S CHR I STIA N DI O R, B AR WER D VA N D ER PLA S | LA N C OM E

swarovski
tactic
pendant,
99 euro

3
Maak ten slotte met een donkerpaars
oogpotlood (MAC Pro Longwear Eyeliner
Snow Shadow) een lijntje dicht bij de
wimperrand. Breng het oogpotlood met
schetsende bewegingen aan.

BJÖRN BORG
SAYS JA! TO
UNFORGETTABLE
NIGHTS
FOR OUR NEW APPAREL COLLECTION
PREPARED FOR WHATEVER
AT BJORNBORG.COM

METRO MODE

GOSSIP

BEYONCÉ VOOR H&M
Beyoncé is back! Niet alleen staat er een nieuw
solo-album en een reünie met de meiden van Destiny’s Child op het programma voor 2013, Beyoncé
is ook het nieuwste gezicht van H&M. Afgelopen
maand was ze op de Bahama’s voor een H&M
bikinishoot.

“My faith is everything”
TOPMODEL & JEHOVA GETUIGE COCO ROCHA

Coco is
religieus en
komt ervoor uit
MODEL KARLIE KLOSS
GAAT NAAR HARVARD
Wat Tyra Banks kan, kan
ik ook, moet Karlie Kloss
hebben gedacht. Het
Victoria’s Secret model
heeft een business-studie
aan Harvard op de to dolist staan. Er staat echter
nog geen datum achter
genoteerd.

GOSSIP
GIRLS

JOHN GALLIANO’S
COMEBACK
Bijna twee jaar geleden werd John
Galliano ontslagen bij Dior na het
doen van een aantal heftige uitspraken in beschonken toestand. John
kan nu eindelijk weer drie weken
aan de slag: hij helpt goede vriend
Oscar de la Renta bij de voorbereidingen voor Paris Fashion Week.

De shows, de roddels en de
laatste nieuwtjes uit de
modewereld.
door ANNEMEREL DE JONGH

FASHION DOET BEAUTY
Na de vier lipsticks in samenwerking met H&M, lanceert Lanvin in
juni dit jaar een limited edition make-upcollectie in samenwerking
met Lancôme. Niet alleen Lanvin komt naar de beautycounter; Marc
Jacobs’ eerste make-uplijn vind je deze herfst bij Sephora!

FO TO’ S: G ETTY IM AG ES,

H&M’S & OTHER STORIES

RAF SIMONS
VOOR ADIDAS

H&M’s langverwachte nieuwe concept & other
Stories wordt dit voorjaar eindelijk gelanceerd. In
Parijs, Barcelona, Kopenhagen, Berlijn, Londen,
Milaan en Stockholm zullen winkels openen. Wij
kunnen onze creditcard gebruiken in de online
shop Stories.com. We zullen bij & other Stories
onder andere een uitgebreide collectie kleding,
schoenen, tassen en accessoires vinden. Het
mooiste van alles? De collectie wordt verkocht
voor een betaalbare prijs en is van hoge kwaliteit.

Raf Simons werkt samen met
Adidas. De ontwerper van Dior
ontwierp een limited edition
mannensneaker. Het ontwerp
werd geshowd in zijn eigen show
tijdens de mannenmodeweek in
Parijs.

meer nieuws vind je op metromode.nl

DO IT YOURSELF
GAULTIER-MOUWEN

Leren stukken zijn gemakkelijk zelf aan een trui te zetten.
Gewoon knippen!
Door MONIQUE VAN RHEE

WAT HEB JE NODIG
s #OLTRUI
s ,EGGING VAN IMITATIELEER
s 3TOFSCHAAR
s .AALD  DRAAD

vouw de trui
dubbel en knip
de mouwen eraf

vouw de legging dubbel en
knip de pijpen
eraf.

naai de pijpen van de legging aan de
coltrui door deze binnenstebuiten om
de afgeknipte mouwtjes te leggen.
22
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SPOTLIGHT
jean paul gaultier
classique 20th anniversary limited edition, eau de toilette
100 ml, 94,60 euro.

TWINTIG
VERLEIDELIJKE JAREN
Al decennialang draagt Jean Paul Gaultier zijn visie over
vrouwelijkheid en vrouwelijke verleiding uit. Het legendarische parfum in de torsovormige ﬂacon die aan deze visie
bijdraagt, viert dit jaar haar twintigjarig jubileum.
Classique van Jean Paul Gaultier verscheen voor het eerst in 1993 in een ﬂacon
met sensuele, vrouwelijke rondingen, gehuld in een metalen korset. De couturier wilde de vrouw vertalen naar een parfum en ging de uitdaging met zichzelf
aan toen hij Classique creëerde. Jean Paul Gaultier: “Ik wilde laten zien dat
vrouwen zich naar behoefte mooi kunnen maken volgens de regels van de verleiding, zonder het slachtoffer te zijn van de mannelijke begeerte.” Het korset is
volgens Jean Paul Gaultier een machtsaccessoire dat je niet met kleding hoeft
te bedekken. De Classique-ﬂacon werd door de jaren heen in verschillende
korsetten gehuld, ieder geïnspireerd op Gaultier’s mode-ontwerpen.
En de geur zelf? Alle ingrediënten die Classique bevat zijn samengesteld om
zowel de verleidingskracht als de ongetemde vrouwelijkheid in je naar boven te
halen. Rozen, oranjebloesem, vanille en amber zijn de hoofdingrediënten van
dit bijzondere parfum dat twintig jaar na dato nog steeds provoceert.

IN MAART MET KORTING
NAAR GAULTIER
Tegen inlevering van deze bon aan de kassa
van de Kunsthal: 2 2,50 korting op de entree
(u betaalt 2 10 ipv 2 12,50).
Deze actie is geldig van vrijdag 1 t/m zondag
31 maart. Geldig voor twee personen.
De actie is niet geldig in combinatie met andere actie/kortingen.

Shop online

www.assem.nl

www.kunsthal.nl
Kunsthal Rotterdam Museumpark - Westzeedijk 341 - 3015 AA Rotterdam

Volg ons via facebook.com/assemschoenen | twitter.com/assemschoenen
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