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Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
7 °C

18 km (3)

710,78

TV gids

1 live
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Na megaboete ook gedwongen
reorganisatie voor imperium Jack Ma

14:53

Productieproblemen iPad Pro leiden
mogelijk tot tekort

14:50

Jakobsen vindt het 'superspeciaal' om
Cavendish aan zege te helpen

14:40

Actrice Amanda Seyfried wil graag dat
mensen normaal tegen haar doen

'Folklore' herleeft bij Elle Style Awards
16 januari 2010 13:59
Laatste update: 16 januari 2010 14:37
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AMSTERDAM- De Amsterdamse dependance van het Hermitage

1.

stroomde gisteravond vol met een bonte stoet aan bontmutsen,
borduursels, bloemenjurken en kozakkenbroeken, ter gelegenheid

2.

van de zesde editie van de Elle Style Awards.

Geplande heropening terrassen en
einde avondklok toch uitgesteld
Man in Voerendaal voorkomt botsing
door in rijdende vrachtwagen te…
stappen

3.

Man wordt onwel en overlijdt kort na
coronaprik, verband nog niet bewezen

en anderzijds om persoonlijke stijl te stimuleren.

4.

Rellen in Minnesota om politiegeweld
dat zwarte man mogelijk fataal werd

Het thema ‘folklore’ was daarom niet alleen de opdracht voor de

5.

Grote steden doen opnieuw dringende
oproep tot heropening terrassen

Bij de jaarlijkse awarduitreiking van het magazine draait het allemaal om
stijl. Enerzijds om nieuw stijltalent te ontdekken met de Elle Stylist Award,

deelnemende stylisten in spé, maar tevens de dresscode voor de
genodigden omdat men hiermee ook kans maakte op een prijs.

Meer nieuws

Carnaval

Lifestylevideo's

De drie finalisten Jean-Paul Paula, Beatrice Jolly en Lisa Anne Stuyfzand
kregen twee keer de gelegenheid om hun creaties aan het publiek te
tonen, omdat er wegens beperkte ruimte twee rondes waren.
Toch was de jury en het publiek unaniem dat Lisa Anne Stuyfzand met haar
verfrissende visie van ‘ouderwetse folklore in combinatie met het carnaval

In deze toptienstad
drink je het
goedkoopste biertje

Reizen door Europa:
Beter en goedkoper
met trein of vliegtuig?

Schurft duikt op: zo
voorkom en bestrijd je
het

Zo maak je jouw
woonkamer lichter

in Rio’ er met kop en schouders boven uitstak. In plaats van folklore naar
een allegaartje van kleuren en prints te vertalen, had zij zich beperkt tot
een ingetogen kleurenpalet van zwart en wit.
Het ‘folkloristische’ aspect zat in het gebruik van kant, waaiervormige
hoofddeksels en koperen ketels die als handtas functioneerden. Daarbij
heeft Lisa Anne goed gelet op de trends voor komend seizoen, waar veel
silhouetten zich ook kenmerken door kleine broekjes en volume aan de
bovenkant.

Model
Naast deze prijs werden er nog twee awards uitgereikt, waaronder die
voor beste persoonlijke stijl- de Personal Style Award- welke werd
gewonnen door zangeres Giovanca.
De award voor de bestgeklede gaste- de Most Sensuous Woman Awardwerd in de wacht gesleept door model en muze van ontwerper Jan
Taminiau, Sylvia van de Klooster. De creatie die zij droeg was van Fong
Leng- volgens de jury de onbetwiste koningin van folklore- en was geleend
van visagist en vintage kledingverzamelaar Ferry van der Nat.
De catwalk:

Elle Style Awards
1/4

!

Door: NU.nl/TheDigitalistas

"

# $ %

Voorpagina

Economie

Sport

Tech

Media en

Overig

Regio

Contact met de

Net binnen

Geld

Voetbal

Games

Cultuur

Kind & Gezin

Alphen a/d Rijn

redactie

Meest gelezen

Werk

Formule 1

Reviews

Films en series

Dieren

Amsterdam

Colofon

Coronavirus

Ondernemen

Scorebord

Achtergrond

Muziek

Eten en

Breda

Copyright

Binnenland

Brexit

Spellen

Boek en

drinken

Den Haag

Disclaimer

Buitenland

Auto

cultuur

Gezondheid

Eindhoven

Privacy en

Algemeen

Beurs

Media

NUcheckt

Groningen

cookiebeleid

Politiek

Aandelen

Achterklap

Opmerkelijk

Haarlem

Klachten / Feedback

Klimaat

Verkeer

TV gids

Thuis

Leiden

Toegankelijkheid

Achtergronden

Vakantie

Zeeland

Adverteren

Video

Wetenschap

Rotterdam

Apps

Podcast

Wonen

Utrecht

Werken bij NU.nl

Zwolle

NUlab

Weer

Verzekeringvergelijker

Volg ons op

&

"

#

'

© 2021 DPG Media Digital B.V. | NU.nl onderdeel van DPG Media Magazines groep

