So Tiany
Must have

StyliSte tiany Kiriloff deelt
haar paSSion for faShion
en meer, net alS op Belmodo.tv

stagram
Gespot op in
Flared denim

TripdoordeAustralische
woestijn

de seventiestrend

het label nanushka staat al een tijdje op

zeggen we meteen

met de revival van

mijn radar omdat het niet alleen betaal-

ook vaarwel aan de

baar is, maar ook tijdloos, elegant en

skinny jeans, want

vooral ongecompliceerd mooi. de

de nieuwe denim is

hongaarse ontwerpster Sandra Sandor

aansluitend tot aan

houdt van comfort, maar experimen-

de knie en wijd uitlo-

teert graag met vorm en materialen. de
zomercollectie is geïnspireerd op de

pend onderaan. met
een hakje ook flatterend voor wie meer

omzwervingen van een antropologe in de

curves heeft. mijn favoriet: de marrakesh

australische woestijn en dat betekent heel

van mih, te koop via de Belgische web-

veel kleuren en natuurlijke materialen. van

boetiek lily and the lady.
www.lilyandthelady.com

aardetinten tot wit, pastelroze, roest en
taupe in materialen als zijde, linnen, katoen
en plantaardig leer. accessoires als tassen
en schoenen maken de look helemaal af.
te koop bij Smets in Brussel, Bluepoint in
antwerpen, twiggy in Gent, Jade in hasselt
en a Suivre in Knokke.

De armbanden
van Mya Bay
de zomer nadert en
dan is het altijd leuk
om voorzien te zijn
van wat bling. daar-

Place to be

om stel ik je graag
het Belgische label
mya Bay voor. de
gelakte en vergulde
armbanden hebben leuke teksten als ‘You
make my heart go boom boom’ en zijn
betaalbaar: het perfecte accessoire om
je look helemaal af te maken. Combineer
goud met zilver en verguld roos, of mix
en match de mya Bay-armbandjes gerust
ook met andere kleuren of met wat je al in

Lekkersvaneigenbodem

Omdat ik al een tijdje probeer te focussen op al het goede dat ons land te
bieden heeft en zo veel mogelijk lokale
producten probeer te kopen, ben ik helemaal te vinden voor Localstore 2000
in Antwerpen. Localstore is naast een
hippe en gezellige place to be ook een
platform voor producten en lekkernijen
uit eigen land. Denk aan de huisgebrande
koffie van het Antwerpse Normo of aan
de lekkere confituur van Fabrik. Je kunt
bij Localstore op je gemak ontbijten, lunchen en aperitieven, maar ook takeaway
is mogelijk en op zondag is het de hele dag
open. Ideaal voor een late brunch.

localstore 2000, everdijstraat 20, antwerpen

huis hebt.
tussen de 40 en 55 euro,
www.mya-bay.com

Dave Benett
de befaamde Britse
celebrityfotograaf
liet zich door dochterlief overtuigen
om zijn foto’s op
instagram te zetten.
het resultaat is
een account van
exclusieve party- en
glamourfoto’s van ’s werelds grootste
sterren gaande van een nog jonge Brad
pitt tot Kate moss, Gwyneth paltrow,
elton John en wijlen lady di: echt uniek!
@davebenett
25

