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Wulpse nachtclubdanseressen in Vogue-
kalender

AMSTERDAM -Traditiegetrouw geeft de Franse Vogue ieder jaar een
kalender uit, waarvan de uitgave steeds ‘naakter’ wordt.

De recessie kan er mogelijk schuldig aan zijn, maar de kalender van de

Franse Vogue doet dit jaar niet onder aan het naakt in de kalender van

bandenfabrikant Pirelli.

De nette pin-ups van de vorige editie zijn verworden tot wulpse nachtclub-

danseressen voor de lens van fotograaf Mario Sorrenti, met de Parijse Lido

als toepasselijke locatie.

Zimmerman

Waar vorig jaar iedere maand een ander model figureerde, gingen er maar

drie dames op voor de kalender van 2010; Iselin Steiro, Natasha Poly en

Raquel Zimmerman (foto).

Op het gros van de foto’s dragen zij niet meer dan met glinsterende

stenen bezaaide lapjes stof. Een slimme zet van het Franse tijdschrift om

middels deze kalender de groep mannelijke consumenten aan te boren. De

kalender is namelijk niet los te koop, maar een supplement van het

tijdschrift.

De complete fotoserie is hier te bekijken.
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