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	MODEADRESJES  
Hou die creditcard klaar: multimerkenboetieks 

en leuke concept stores alom. 

ONTWERPER gespot! 

L
ebrahc is de ontwetpstudio en shop van designer Charbel Abou 
Zeidan. Deze sympathieke Libanese designer was jarenlang hoofd-
ontwerper bij niemand minder dan Elie Saab, tot de liefde hem 
naar Belgie lokte. In het hart van Kortrijk transformeerde hij een 

vervallen pand tot een architecturale parel, waqr hij nu tussen heden-
daagse kunstwerken zijn gelimiteerde mode- en accessoirecollectie Lebrahc 
ontwerpt en verkoopt. De modulaire stukken zijn multifunctioneel, 
klassiek met een twist en 100% made in Belgium. Niet te missen! 
Lebrahc, Onze-Lieve-Vrouwestraat 11 - 056144 82 45 - wwwlebrahc.com  

, OP GROOTSE vow 
Fj  en exquis adresje voor fashion 

addicts die het neusje van de 
  zalm in schoenen- en 
tassenland willen. Jimmy Choo, 
Veronique Branquinho en Balenciaga 
pronken er naast Marc Jacobs, 
Chloe en Sergio Rossi. Van gekleed 
tot trendy, voor hem en haar. 

Victor Victoria, Doorniksewijk 17 
www.victorvictoria-shoes.be  

DOCHTeR 
VAN 

UITGELEZEN KArIS 

0  nafhankelijke boekhandel Theoria 
bestaat 45 jaar. Feest! Naast het fantas-

tische aanbod betere boeken voor jong 
en oud, is er nu ook het knusse dagcafe 'Komma 
in de lucht', een nieuwe vinyl- en stripruimte en 
een gratis coworking space die tegelijk als perma-
nente exporuimte voor jong artistiek talent fun-
geert. Hier verlies je de tijd helemaal uit het oog. 
Theoria, Onze-Lieve-Vrouwestraat 22 - 056 21 62 17 
www theoria. be  

B ij  La fille de René zijn 
de Belgische 
merken stevig 

vertegenwoordigd. Van de 
vrouwelijke, sensuele mode 
van Nathalie Vleeschouwer 
en het creatieve A.FRIEND by 
A.F. Vandevorst tot het kokette 
Magdalena en tijdloze 
Jodevisscher. Je look 
finetunen kan met oorbellen 
van Ingrid Verhoeven of een 
tas van Annelies Timmermans. 

La fille de Rene, 
Voorstraat  5 
0478142 73 62 
www  lafillederene.  be  

178 

Marie Claire Vlaamse Editie - Belgium   01/05/2014    Periodicity : Monthly    Printrun : 28,000    JODEVISSCHER    OTHER    BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.


