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Producer, acteur en...
huurmoordenaar
•

BERGTOPPEN
Spocial
Skien in stijl, de toplocaties
4 Jonathan Charlet,
wereldkampioen
extreme snowboard

MOTOREN

BRAD
PITT

Mister Perfect

"We leven in zon
gewelddadige wereld
dat het noodzakelijk is om
er films over te maken. -

Hybride wagens, genieten
met een zuiver geweten
3 weekends in een luxewagen
De nieuwe iPhone 5
Gucci horloges, Dior parfums
Alglftekonmer. 75130 DoornIk Masspo5I / Replstrollenurnmer P913175
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pl 0 Grote namen komen near Brussel p36 Een frisse blik op mondialisatie p39 De nieuwe home cinema p42 hId voor een droomhorloge p80 Feestdranken: de luxe-edities
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KINDER-El
Een reuzenbol in donkere chocolade
met vanbinnen 30 kleine bollen in
praline om met anderen te delen: dit is
het , uvre van de meesterchocolatiers
van Pierre Marcolini. Voor onder de
kerstboom... of om alleen op te snoepen?
Het herstgeschenk, Marcolini
44,50 euro
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\TAGE

VAN DE STERREN

VAN VANDAAG

Scabal? Een 100% Belgisch label, maar internationaal
gekend! Het merk, dat prO-h-porter combineert met
maatwerk voor mannen en dat Jean Dujardin heeft gekleed
in The Artist, heeft net zijn eerste flagship store in Brussel
geopend.

Na Dallas, Beiroet en Panama opent Timothy Oulton zijn
eerste winkel in Belgie. 180 m 2 gewijd aan decoratie en
meubilair, geInspireerd door het verleden maar ontworpen
op basis van spitstechnologie.

Scabal
Waterloosesteenweg 32, 1000 Brussel

Timothy Hutton
Kloosterstraat 79, 2000 Antwerpen
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AAN JE POLS
De schilder Gustave Klimt zou in 2012
150 jaar zijn geworden. Frey Wille
eert de kunstenaar en inspireert zich
op de motieven van zijn doeken voor
een collectie juwelen in email en goud.
Echte kunstwerken!
Armband Diva in email en gond.
Collectie Klimt. Frey Wille
760 euro
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DJ

DIE JONGEN!

GAAT DE VLOER OP

Hippe vogels kennen hem al een tijdje: Beck, de
Amerikaanse muzikant die alle heilige huisjes durft
onderuit te halen. Nadat hij enkele alternatieve rocksongs
(waaronder Loser in '94) maakte en samenwerkte met
Charlotte Gainsbourg, gaat hij in 2013 nog verder: hij
brengt het album Song Reader uit, in papieren formaat, met
daarop enkel de partituren van zijn liedjes! Wie fan is, kan
zich alvast inschrijven voor een cursus notenleer. Straffe
jongen, die Beck.

Er waren acht maanden werk nodig en 310.000 met de
hand gemaakte knopen om, op basis van drie foto's, dit
portret te maken van de Gentse DI Maxim Lamy. Een uniek
stuk in wol en zijde, van de hand van Thibault Van Renne,
specialist in luxetapijten.
Te koop in de Showroom Thibault Van Renne in Evergem
8.000 euro

Teneinde de auteursrechten op de geleverde inhoud te respecteren, herrinneren wij u aan artikel 7 van onze algemene voorwaarden over gebruik buiten de gewone consultatie.
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TEKST CAROLINE HAMAIDE FOTO'S PERSDOCUMENTEN

L E RE
BLEUE
Het lievelingsparfum van Catherine
Deneuve is 100 jaar geworden, en viert
dat met een reuzeflacon (490 ml), met
de mond geblazen, en gegraveerd door
Baccarat. De viooltjes rond de hals zijn
afgewerkt met 24 karaatsgoud door
het huis Gripoix.
1,fieure Bleue van Guerlain
Limited edition uiteraard.

L'HEURE BLEUE

DAARHEEN

NOUVEL \ BR„SSIL

ALL

De bedenker van het Musée du quai Branly en het Institut du
monde arabe in Parijs, de Franse architectJean Nouvel, heeft

Igor Divetain, model bij Gaultier en kleinzoon van
Catherine Deneuve, vestigt zich in Brussel. Zijn boetiek
heeft iets weg van een curiositeitenkabinet en past in het
rijtje met favoriete adressen van de insiders. Je vindt er een
weloverwogen selectie van mannenmerken (Pierre Hardy,
Opening Ceremony, Sangue...) en enkele stukken voor
vrouwen.

sinds november een 100% residentieel project aangevat in
het hart van de hoofdstad. Samen met het bureau MDW
Architecture wijdt de maestro zich aan de herbestemming
van de oude hoofdzetel van het Rode Kruis (een van de
gebouwen die symbool staan voor de modernistische stip
in Brussel) tot twintig duurzame luxewoningen. Het einde
van de werken is voorzien voor 2014.
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Divetain
Leon Lepagestraat 12, 1000 Brussel

The Cross House
Vleurgatsesteenweg 98, 1050 Brussel
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