
THINK SMART; LOOK AMAZING

Januari 2020 — € 4,90

MOOI VAN 17 TOT 77+
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Heet van de naald 14

Dit wil je
in Januari
zien, doen Sr bespreken
Tekst Laurence Van Liedekerke

^s^.

Ateliergeur
Ik wilde de geur van die

magische plq^ in een kaars
vatten , verteffi^6fi£ter-
parfumeur Jacques

BelIetrud:-EnJheüs:hexB
gelukt want Écorce"

ruikt naar leer, cederhout en tew'" 1

een vleugje vanille. Precies '

zoals het atelier van Louis

Vuitton in Asnières.

www.louisvuitton.com

Shop till you drop
Hij is er en hij is GROOT, de nieuwe Galeries

Lafayette in Luxemburg. In totaal 6500

vierkante meter. Verspreid over

6 verdiepingen vind je 300 mode-, beauty- en

decomerken uit het luxesegment, dus...

afspraak in Luxemburg dit weekend?
Galeries Lafayette Luxembourg,

103 Grand-Rue, 1661 Luxemburg.

€ ^"^
Aésop-

n; ——

Lees je mooi
Het Australische Aesop bestaat

33 jaar en maakt, om dat te vieren,

een zijsprongetje naar het
boekenvak. Net als de producten is

Aesop: het boek minimalistisch en
functioneel vormgegeven (alleen

de titel al). Binnenin lees je de
geschiedenis van het merk aan de

hand van sterke verhalen en

fotoreportages van Yutaka

Yamahoto.

www.aesop.com
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Plak eens kunst aan
je muur
Wat als je een detail uit een
bestaand schilderij met
behangpapier kon omtoveren tot

een kamerbreed kunstwerk?

Pascale Christoffel deed het
met haar Districts#i', een

tijdelijke collectie van unieke
behangcreaties, uitgevoerd in

matte ofzijdeglanzende versie.

www.pascalechristoffel.be

Slurpmaatje
Meer water drinken

staat ongetwijfeld hoog
op je lijstje van goede
voornemens. Deze

mooie, roestvrij stalen

drinkbus van Liewood
maakt van de nood een

deugd (en hij houdt ook
soep warm).

www.liewood.com
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