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Wulpse nachtclubdanseressen in Voguekalender
03 december 2009 08:57
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15:10

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

Meest gelezen

! " # $ %

AMSTERDAM -Traditiegetrouw geeft de Franse Vogue ieder jaar een

1.

kalender uit, waarvan de uitgave steeds ‘naakter’ wordt.
2.

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-

Geplande heropening terrassen en
einde avondklok toch uitgesteld
Man in Voerendaal voorkomt botsing
door in rijdende vrachtwagen te…
stappen
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Man wordt onwel en overlijdt kort na
coronaprik, verband nog niet bewezen

4.

Rellen in Minnesota om politiegeweld
dat zwarte man mogelijk fataal werd
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Grote steden doen opnieuw dringende
oproep tot heropening terrassen

danseressen voor de lens van fotograaf Mario Sorrenti, met de Parijse Lido
als toepasselijke locatie.
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Waar vorig jaar iedere maand een ander model figureerde, gingen er maar

Lifestylevideo's

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

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

tijdschrift.
De complete fotoserie is hier te bekijken.
Door: NU.nl/TheDigitalistas
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