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Confidentialmet
Jody VanGeert,

stylist van de tv-sterren In style Volg Jody op Instagram: @jodyvgstylist

Partylife
VEGANISTISCH VOOR DE JARIGE JOSJE Voor het vierde jaar op

rij trek ik naar Rio de Janeiro. Dit jaar werd het wel heel apart: we

waren te vroeg voor carnaval, maar op tijd om er Josjes verjaardag

te vieren. In leuk gezelschap trokken we naar vegan restaurant Teva

in Ipanema. Ik ben zelf niet veganistisch, maar voor de birthday girl

wilden we met alle plezier mee. Geen geitenwollensokkenbedoe-

ning, maar een fijne plek waar het gezellig toeven is en waar het

eten toevallig vegan blijkt te zijn. Super vond ik dat chef-kok Daniel

Biron, die Belgisch-Nederlandse roots bleek te hebben, het vegan

concept doortrekt in de hele zaal: van papieren rietjes in de drank tot

gerecycleerd materiaal voor het meubilair. Ik heb genoten van de

toast met tomaten en tofu-ricotta.

www.tevavegetal.com.br

Streetstyle
WEINIG OMHET LIJFWat mijn geboortestad Aalst

en Rio de Janeiro gemeen hebben, is hun liefde

voor carnaval, al ziet het er totaal anders uit door

de temperaturen. De week voor carnaval trekken

bloco’s door de grote straten van Rio, optochten

waarbij een wagen met liveband vergezeld wordt

door iedereen die maar mee wil dansen en zingen.

Gezien de broeierige temperaturen hebben de out-

fits weinig om het lijf. Vaak gaat het om gekleurde

bikini’s, zwembroeken, glitters en haartooien. Deze

jongen trok alvast zijn kleurrijkste tutu aan en zette

zijn Minnie-diadeem op. In Aalst zou hij bevriezen,

voor Rio is dat alvast een maximum aan stof.

Hotspot
BOURGEOIS BOHÈME VIBE

De Braziliaanse merkwin-

kel Bo.Bô bevindt zich in

Ipanema in de mondaine

winkelstraat Rua Garcia

d’Avila, naast Louis Vuitton.

Het staat voor de bourgeois bohème vibe, wat te

voelen is in het interieur waar je ook van een verfris-

send drankje kunt genieten. Het merk is bijzonder

opgezet dat ze Cara Delevingne tot een van hun

trouwe gezichten kunnen rekenen. Cara duikt vaak

op hun party’s op en sierde de cover van Vogue

Brasil in een van hun creaties. Een aanrader als

je eens iets anders wilt zien dan de vertrouwde

labels. www.bobo.com.br

Jody goes Rio
bourgeois bohème  vibe,   wat te 

Quote
“Our

imperfections
arewhatmakes
usuniqueand

beautiful”
GISELE BÜNDCHEN,

Braziliaans
supermodel
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Hotshot
ZOMERSE SLIPPERS Het Braziliaanse merk Schutz

heeft het offensief ingezet tegen dat andere bekende

teenslippersmerk Havaianas. Schutz doet dat met

trendy instappers met typisch zomerse begrippen.

Luxewarenhuis Bergdorf Goodman bracht ze tijdens

New York Fashion Week

exclusief op de markt,

weldra zijn ze wereld-

wijd verkrijgbaar. Hou

de website in de gaten

– alleen nog beslissen

welke best bij je passen.

http://schutz-shoes.com


