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cornhineerd tut cc', siLhouut stral.cri ze rhter een criorrne kracht uit. Het is een cCL(cIu die reacti es zat oproepen ' Het nieuwe concept zal. enerzilds merken brengen
die aan5lviten hij het hvidige Ranh od, rnaar ir wordt geLijktkidig ink voor het eer5t
duidelijk een hrug geslagen naar high fashion_ En dit vanuit een persnonhike eriaring van dc zaakvderder dat steeds rnec r m rnsch L rin roar irks exchiSierS

Cm Diehl mee te identificeren. De rnerkenmix is daartirri qua prijs jets hog er geposiitiuneerd, rrr
5teer1R hetaaLhaar. Het notoze kairakter v.an Urhains sELecties
rnaakt bovenclien datii investeert in classics_ Ilaast Owens, versterken rnerken als
AveLon. Pic List Conspiracy, Afriend by A.F. Vai.ideyorst, V Avt. Shoe Repair, Kffil ceptkram e r, Private D204,, Byredo, Nmbr 9 en Werkstart MLinchen het eanbod De
operiirbg is yiporzien op 24 auguskvs 21013.
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ilitspraken als
rnen like curves' 2ouden wii liefst 'door eeumg veriAangen 2ien
door 'real. hien like whatever the V" they want'. Maar rch wirikd waar ze vrouwenkieren verkopen voor elte rnaat ken gegarandeera op onze sympathie en cluur
we rdie nder.EntE1 rek Enen, Oij 5weet P vindt v reltrolpinup dothing. rnede dankzij Mad
Men terug überpnpuLBir gernaakk, en is het fleurigheid en mierigheid troet &no's en
gothsLE zich dus te anthepudtn. tenzij ats het is urn cc n bierdrig kr lattn zetterk
went clak kan er oak!
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G P ntse modeorrt-werpster Jv De Viwic her heeft er ot elf cotiertills pp! tte n, waarin
keer op keer beiveas niat met de trends rnee te hollen, maar ti1dbze , kwe[itati Eve
sNjkkritc rnaken. Een oigen winkeL in Gent had 2c ech ter nog miEt. Moor door kordt
nu verandening in; begin juni !jet wia hae r Facebookpaginaweten dat ze het contract
B n Marche, Qrn dam- emn minket te westigen.
andertekende vow het pa nd naa5t

AVANNE
Law. K.Puigm. mat 6K,. 047739 96 6i, agartme_be

aff-the-rack Is een four letter word, toch zeker 'wait Laurence Beyaert betreft. Hier
vindt u geen doarstogjes in standaardmaten. maar kleding uw meat germookt

votgens de. pude Franse haute couturetechnieken. Naask ayond- en bnuidskledij op
moult met hingkwalitatieve al:Oen en .de uiter9t fijne afwerking, werkeopt Ayanne
dok tijd line basics van The Row, Anne Valerie Hash, Pallas. Cashmere in lime_ Yep.
oek wij ijr ir !me.

TIAN TU
Prin,scrrhoru7 direrim-he

Sinds oktober 2012 heeft Tian Tu zijn intrek genornen in een authentiek 18 eeuws
herenhui5, U kunt hie r b.ij Vera en Wilfred terecht Yenr para m ecli5cne en therecielltisc he bijstancl op rnaat_ Wilfred is al 16 jaar gespeci-atiseerd in acuptinctuur en volgt

claw-y.00r voirtdurend les bij wercldverrnaomle Hugo NicLscr. Zijn modern& %Tem'
van acupunctuur kan toegepast \Norden op atte thronisc he ziekken. Vera co ncentree rt
zich meer Ebp mentaLe Ondersteurung en reioxatie meneen rnet rnentale, ernDtionele
en stressijerelaleerde klachten worden dour liaar getest am le bepalen welke t hera-

pie het meest effectirf is. Die theropie*n gawp van re4axatic- at enefgetische massage tot verschdIende vonrn en van mentale coaching. Kaast de prakkCjk windt u bij Tian
Tv vok een wrnkeL m et cen enorme diwer5iteit n m ine ra Ien en edeI5tenen.

ARTU NAPOLI
0120.1ar r.r.rrx trued 9, 1a-hrimpearinre
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Mocht Jarnes Bond een Genlenaar 2fpn, hip %has ongetwijfeld vasIte klant Lwp Art u Na-

p Dti, dat op 2 februani opende ED de Vlaanderenstraat. Want wanneerd superh Id
niet in smoking rondLoopt hoc& hij van casual thic. En dat is precies vim( E e bij
A rtu Nap.vti in ge5pecialli5eerd zijn: rnannenklediji en -anx..e55oi res. die etke man geed
staan uit materialen als kasjrnier. kwalileitswol en - katoen_ Verwacht u echter niet
aah strokke pokken, dosser, manchetknopen of strikken. moar sjaats, hernden
b roeken in zachte maar ma d ietize kLeuren. The. narne. is Napoli, Art u Napoli.
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