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De persbureaus openden borige week hun
deuren om de nieuwe boorjaarscollectie boor te
stellen.IM stonden te popelen om de nieuwe

Femke Van Garderen

zomermode te ontdekken en gingen een kijNe

femkexanganleren@gmaLcom

nemen bij Oona en M3mix&PJly Oona berraste
meteen, dan viaag ik me af, waarom nog winkelen
om de nieuwe wintertollectie als er bureaus zijn
met de zomercollectie van 2013, ik kreeg er al

Waiter De Mets

meteen zin in bij het zien van de edectische fel

woutenlemetsPhotmalcom

gekleurde shites en jasjes van Essentiel!Pndere
bekende merken, zoals Ptelier Elf & La fille do, en
nieuwe designers zoals Sofie Claes kwamen aan
bod. Het geheel was een mixvan felle bonte

Joke Hoeven
•

joke.hoevenPfAbe

kleuren met een berscheidenheid aan prints. lk
waande me al op een berlaten strand met een
heerlijk luchtig kleedje en een grote strohoed, in
mijn hand een Cointreau uiteraard !
accessories 11 agenda 24 artwerpen 8
Geen enkel persbureau is hetzelfde en datwertl
me meteen duidelijk toen ik Mamix&PJly
44.

binnenstapte.Pccesoires werden tentoongesteld
in het gezellig herenhuis aan de Leie. De merken
die je bij kiamix&PJlykan terugvinden, zijn merken

met een berhaal, zo ook het merk 'Just Julia'. De juwelen webs hop werkt samen met ontwerpers intemationaal.
Zo komen de 'Julia's Pearls rechtstreekst van parehAsser in China en de 'Julia's Chid collection is dan weer
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LenteRomer 2013 15
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alkomstig uit New York Aker ook Belgische designers, zoals Hilde Totté en Eva Wellens, wortlen nietberpeten !
\kin juweel- en accessoiresontwerpster Meke Dierkcxontdekte ik de 'Couleur cachéd handtassen. Niets is wat
het Ifikt bij deze objecten. Een zwarte handtas berberpt een knalrode kleurfichter de bruine handtas schuilt dan

NU Fashion 10

Paris Fashion Week 12

weer een I imoengroene achtergrond. Speels hebbeding boor het boorjaar.

ready-to-wear 9

Treanddealer Sills , uitgebonden door 2 Belgische 'silly girls , toonde betaalbare armbanden van goede kwaliteit

Showroom Belgium London 11

Zj spelen, zoals de naam het zegt, in op de trends van het moment: slangenprints, fluo-kleuren boor 2013. Nog

Showroom Belgium 16

showroom belgium paris 10

een uitblinker van Belgische bodem was het merkAWard/t , moeder Wes en dochter Els doen bolledig hun
eigen dingen, alle winteraccesoires worden gekenmerkt door hun eigen insteek Origineel en 100% belgisch!
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De fotds die je kan zien , zijn genomen bij Mamix&PJly.
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CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te testen indien u een menselijke bezoeker bent teneinde s pam-
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inzendingen te verrnijden.
Contacteerjasmijn.verlinden@ffi.be !

cl
Welke code staat in de afbeelding?*
Vul de djfers en letters in die getoond voiden in bovendaande afbeelding.
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