
046 ELLE OKTOBER 2012

ELLEtrends

Favorieten
Judith ter Haar is eigenaresse van 
boetiek Jones in arnhem en curator en 
conceptontwikkelaar op het gebied 
van mode en design. Met eLLe deelt 
ze haar favorieten.
Lai Lai Ken ‘een neonverlicht Japans 
restaurant in Parijs. Bestel er vooral de 
riz Croustillant!’
Roald van Rosendal ‘Mijn lievelings-
kok. Hij reisde de hele wereld over  
om uiteindelijk neer te strijken in 
arnhem waarvandaan hij nu op 
aanvraag werkt.’ 
Warenhuis Manufactum ‘een paradijs 
als je van kwaliteit en vakmanschap 
houdt. “Es gibt sie noch, die gute Dinge.” 
De catalogus is al een cadeau op zich.’ 
(Zie ook pagina 114.)
Ontwerpster Sofie D’Hoore ‘Haar visie 
op kleding sluit naadloos aan op die 
van mij: minimalistisch, puristisch en 
een nieuwe, ingetogen vorm van luxe.’ 
Hinoki ‘De lijfgeur van mijn partner. 
De geur is van Comme des Garçons 
en geïnspireerd op hout van de 
hinoki-cipres die alleen in Japan groeit.’
Shoyeido ‘Japanse wierook die al 
twaalf generaties lang op traditionele 
wijze bereid wordt door de  
familie Hata.’
Shu Uemura ‘ik ben verslingerd aan de 
lipgloss van dit merk. in de 
Huidevettersstraat in antwerpen zit 
een winkeltje waar ze het verkopen.’ 
Ad-dress ‘ik heb een film gemaakt 
over zeven inspirerende vrouwen uit 
mijn klantenkring. Zij vertellen over de 
betekenis van kleding, de jurk in het 
bijzonder. Ad-dress is te zien op 
www.jonesarnhem.com.’
Qeaux Qeaux Joans ‘nog vrij 
onbekende muzikante met een stem 
die door je ziel snijdt.’

Wisseltruc
Kieu Vuong studeerde af aan het Amsterdam 
Fashion Institute en pakt ons in met zijn bloes met 
losse kraag. Eén klassieker, zeven verschillende 
kragen om te dragen. 
www.kieu-vuong.com Oktoberfest

Bierfest Jemand? Strenesse ontwierp er de ideale 
traditionele én moderne Zuid-Duitse feestjurk voor. 
Bratwurst, Sauerkraut, Kartoffelsalat und Bier erbij en 
tanzen maar.
www.strenesse.com

You are BL33N
Creatieveling Matthias Vriens-McGrath, een van de 
grondleggers van Dutch Magazine, en manlief 
Donovan McGrath laten van zich horen via BL33N 
(spreek uit ‘blien’), een taboedoorbrekend (en naakt, 
heel erg naakt) online platform. Bijbehorende T-shirts 
worden onder andere verkocht bij Colette in Parijs.
www.bl33n.com

Ik zie een ster
Geïnspireerd door een horoscoop uit de 
renaissance ontwierp Francoise Faconnet deze 
zijden Hermès-sjaal. Een deel van de opbrengst 
wordt gedoneerd aan Libraries Without Borders, 
een non-profitorganisatie die wereldwijd 
bibliotheken bouwt. 
www.hermes.com

In galop
Gucci en ruitersport gaan al negentig jaar samen, 
dus besloot Frida Giannini eens een capsulecollectie 
te ontwerpen. Deze baseerde ze op de door 
haarzelf ontworpen garderobe van Edwina 
Alexander: de beste vrouwelijke jockey ter wereld.
www.gucci.com
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Jockeysjaal van Gucci


