CASTING
CALL
De mens achter

heb model

ANGST ALS
MOTOR

VERLAATJE
COMFORTZONE

VERONIQUE
BRANQUINHO

DERATRACE
VOORBIJ

Dib
Belgi
DOSSIER
TWEEDEHANDS
DEBESTE
ADRESSEN

il

WWW.KNACKWEEKEND.BE - HOORT BI J HET WEEKBLAD KNACK EN KNACK FOCUS NR. 08 VAN 20 TOT 26 FEBRUARI 201.9. ISSN.0772294X

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple co

LIFESTYLE

NIEUWS

Jong geleerd
Het aantal startende jonge
ondernemers blijft groeien.
Deze vijfcreatievelingen geven
elk hun eigen draai aan het
ondernemerschap. ARWJL

1. Hemmat

2. The Manufactory

WIE? De jonge chefMatthijs Mannaerts

WIE? Designers Joke Vandenabeele (25) en

(25) besloot na vijf jaar ervaring in restau-

Evelien Vervecken (27) droomden altijd al

rants als Pastorale en L'épicerie du Cirque

van een winkel met open atelier. Ze delen

de pollepel in eigen handen te nemen.

hun liefde voor Belgische makelij met

WAT? In afwachting van zijn restaurant,

Quinten Cormenier (26), die in de winkel

dat dit najaar in Kapellen opent, kun je

een muziekbar installeerde, volledig in het

Mannaerts en zijn team inschakelen om

teken van lokaal talent.

bij jou thuis te komen koken. "Verwacht

WAT? De Gentse conceptstore The Manu-

een pure keuken zonder tieriantijntjes",

factory is een versmelting van een record

legt de chef uit. "Beleving staat daarbij

bar en maker spaoe. Ontdek er het werk

centraal. Het is de bedoeling dat je je thuis

van lokale artiesten, terwylje geniet van

echt op restaurant waant: voeten onder

een heerlijke lunch ofaperiüef. Achteraan

tafel en genieten." Ook het restaurant wil

in het pand shop je duurzaam Belgisch

Mannaerts kleinschalig houden, met be-

design, van juwelen tot keramiek.

diening voor slechts zestien personen.

WAAR? Onderstraat2i,Gent

hemmatantwerp.be

the-manufactory.be

8 20 FEBRUARI 2019 —www.weekend.be

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple co

3. Cato Essential
WIE? Cato Koslowski (24) wilde na haar
studie haar creatieve ei kwijt en stortte
zich op een eigen modelabel.
WAT? Met Cato Essential wil ze het imago
van de zogenaamde 'oma-onderbroek' op-

krikken: "Hoewel de katoenen slip wat mij
betreft een must have is, omdat hy zoveel
comfortabeler is dan een synthetische of
kanten slip, heeft hij een negatieve connotatie gekregen", vertelt Koslowski. "Ik wil
tonen dat comfort ook hip kan zijn."
WAAR? Te koop in verscheidene boetieks
verspreid over Vlaanderen.
cato-essential.be

4. House Raccoon
WIE? Anneleen Durnez en Nathan Noëth
(25) startten een interieurmerk met een
groot hart voor de natuur.

WAT? Oorspronkelijk werden de betonnen
en terrazzo potten, geurdiffusers, vazen en

schalen met de hand aan de keukentafel
gemaakt. Wegens succes verhuist het duo
deze maand de productie naar een sociale

werkplaats in Lier. Die stijgende vraag is
trouwens niet alleen goed voor Anneleen
en Nathan: per verkocht product plant de
Vlaamse vzw Bos+ namelijk één boom in
een (internationaal herbebossingsproject.
WAAR? In de lente wordt een crowdfunding opgestart met het oog op de opening
van een eigen flagshipstore in het najaar.
Tot die tijd kun je online shoppen.
houseraccoon.com

5. Unsaid Library
Wie? Shraddha Mehta (30) vertaalt gevoelens in juwelen met haar label Unsaid Library. "AI onze juwelen zijn geïnspireerd op
gesprekken over emoties en wat die betekenen in het leven van 150 mensen over de
hele wereld", aldus de ontwerpster.

WAT? Shraddha ontwierp unieke juwelen
van edehnetaal. Wereldwijd lanceerde Unsaid Library elf collecties. Een gegraveerde
boodschap zorgt voor een extra persoon-

lijke touch. De juwelen zitten in een doos in
de vorm van een boek, zodat je je eigen
bibliotheek van emoties kunt aanleggen.
WAAR? Schuttershofstraat 25, Antwerpen
(pop-up)
unsaidlibrary.com
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WEEKENDUPDATE

Natan, volgens
p,.. fotografe

HORLOGES

Onze

bijd

In het kielzog van onder meer Komono,
Jules & FUs, GMTRY, Amalys en KRNS
werden de voorbije maanden ook deze
Belgische horiogemerken gelanceerd.

De Gentse landmeter
Stijn Busschaert ontwierp een duikershorloge
met Zwitserse mechaniek en lanceerde zijn
merk met vintage-allures
via crowdfunding (vanaf
849 euro).
meraud-watehes.com

Amis d'Anvers, een
project van een Jong
koppel, maakt kwartshorloges voor mannen
en vrouwen en levert ze
steevast met twee polsbanden (99 euro).
amisdanvers.com

EXPO

Als label voor gepersonaliseerde luxe voor
mannen kan Maison
D'Longuevillevan
KristofD'Hondtniet

Door een roze lens

zonder horloges. Op
kostuumstoffen geba-

Edouard Vermeulen selecteerde een couturestuk uit de

seerde wijzerplaten, leren polsbanden en gravures zorgen voor een
persoonlijke toets (vanaf 3900 euro), costu-

collectie van het Belgische label en gaf een selectie jonge

mier-dlongueville.be

Modehuis Natan letterlijk in de picture zetten, dat is de
opzet van de derde editie van Natan Collective. Ontwerper

fotografen de opdracht om het in een beeld te verwerken.
Het resultaat zijn zeven foto's van hetzelfde felroze bovenstuk in compleet verschillende invalshoeken. Vermeulen
wil via Natan Collective elkjaar een platform bieden aan
jonge artiesten. Zo werkte het modehuis tijdens eerdere
edities al samen met beloftevolle juwelenontwerpers en
modelabels zoals Fa?on Jacmin. De foto's worden een
maand lang tentoongesteld in de Brusselse boetiekvan
het merk. JL
Natan Collectivepwt III, van 27 februari tot 27 maart,
Naamsestraat 17, Brussel, natan.be

Ze droomden altijd van
horloges, bekennen
Steven Boelens en Stefaan Mouradian van de
Antwerpse diamantjuwelier Baunat. Hun
eerste kwarts- en
mechanische modellen
zijn beschikbaar, telkens
in 18-karaats goud
(vanaf 1899,70 euro).
baunat.com
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Een flacon uit 100% gerecycleerd plastic en een
natuurlijke, vegan formule
zonder water die zacht

de huid reinigt, peelt en
hydrateert. Gel-to-Milk
WO-FreeCleanser (59,50
euro) en Antioxidant Vltalisfng Serum f82,50 euro),
Go as u.r, goasur.com

int vervang je

iekbare gel die
is neutraliseert. Deo
',40 euro), Oy, oycare.be

Dit natuurlijke nachtserum met
geranium wordt met de hand
gemaakt in de Ardennen. Ideaal
voorde gevoelige huid. Germaine
Voedend Gezichtsserum
(32,50 euro), Bobone, bobone.be

Een kruidige suiker- en
koffiescrub uit het Antwerpse.
No-nonsense, natuurlijken crueltyfree.

Coffee + Cardamom BodyScrub f35
euro), Nó Skincare. no-skincare.com

Deze Brusselse coöperatie
werkt alleen met duurzame,

organische ingrediënten uit
Europa, zoals in deze voedende
balsem. Baume Lavende
Nourrissant (30 euro), Réoolte,
labelchlc-brussels.com

•Récofcc
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BEAUTY

Ik smeer

Belgisch

Deze nieuwkomers zijn made in
Belgium en lief voor het milieu, en daar
mogen we best trots op zijn. FB
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WEEKENDUPDATE

Poster Bag van

Raf Simons bij
Eastpak.

Wat is het idee achter deze
Eastpak-collectie?

Raf Simons: "De zakken zijn opgevat als draagbare posters, met fo-

to's van bekende gezichten uit de
punkscene, die eind jaren zeventig
ook tegen de muren van veel jongenskamers hingen."

alfljg/7t

Waarom koos u voor die
subcultuur?

"De rol van mode in een subcultuur
zoals die van de punkers heeft me
altijd gefascineerd. De kids van
toen gingen op een creatieve manier met hun kleren om, door er

dingen aan toe te voegen en weg te
halen. Ze maakten er iets heelper-

soonlijks van, maar tegelijk zei het
ook veel over hun subcultuur en de
muziek waarnaar ze luisterden."
Raf Simons heeft veel jonge fans.

Hoe bereikt u de jeugd?
"Mijn werk gaat over hen. Jongeren

Never change a winning team.
Al voor de achtste keer brengen

zijn mijn voornaamste bron van in-

Raf Simons en Eastpak samen

met Eastpak proberen we het merk

een collectie uit. "We brengen

toegankelijker te maken voor ie-

luxemannenmode dichter bij

dereen, en zeker voor de jonge fans

de jeugd in de straat." EDW

spiratie. Door samen te werken

die graag 'een RafSmions' willen."

Collectief geheugen
Enkele maanden terug was hij nog de artistiek directeur van onze expo 35 jaar Mode, dit is Belgisch; nu smijt Benoit Béthume
zich naast zijn werk als stylist en redacteur ook op zijn persoonlijke project. In het bookazine Mémoire Universelle, bestaande
uit negen delen, reflecteert hij over thema's als vrijheid, obsessie en zeldzaamheid. In het vierde deel van zijn encyclopedie,
getiteld Scienoe ofFiction, gaat Béthume op zoek naar wat we
aannemen als 'waar' of'vals'. "Net als in de vorige nummers ver-

talen we dit concept in fotoreeksen en interviews met inspirerende mensen uit de mode- en artistieke sector", licht Béthume
toe. "Ze delen daarbij hun eigenzinnige esthetische visie met
een lichte portie Belgische humor." CC
Mémoire Universelle, Science ofFiction (45 euro),
memoü-e-iuüverselle-com

14 20 FEBRUARI 2019 — www.weehend.be

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple co

WEEKENDUPDATE

Blouse (145 euro)
Essentiel, essentiel-

SAMENSTELLING JORIK LEEMANS

antwerp.com

Gehaakte hang- en
vloerlampen (vanaf 775
euro), MonsieurTricot
aka lllia Eckardt en Tribü,
monsieurtricot.be,
tribu.com

VAARWEL
VOORNEMENS
Daar gaan de goede voornemens: 4 op de 10 Belgen

geven een nieuwe hobby

Jurk
(179,95 euro),
Ginger,
fredginger.com

binnen het j aar alweer op,

zo blijkt uit een onderzoek
Ring (295 euro), Lore Van Keer,
lorevankeer.com

SHOPPING

Tous
ensemble

v

van adehands.be. JL

41 %
stopt uittijdsgebrek, maar
velen gooien ook de handdoek
in de ring omdat ze geen zin
meer hebben, te lui zijn of hun
gezondheid het niet meer
toelaat.

Made in Belgium is een echt
kwaliteitslabel geworden. Tijd om je

68%

kasten eens aan te vullen? JL

laat het hobbymateriaal
Handgemaakte
paravent AKI

achteraf gewoon stof
vergaren op zolder en kijkt er

(beperkte oplage,

niet meer naar om. De rest

prijs op aanvraag),
textielontwerpster
NathalieVander

verkoopt het tweedehands of

Massen en
interieurarchitecte
Charlotte Vlerick,
akiparavent.com

geeft het weg aan vrienden.

38
"De motivatie komt wel terug."

Klinkt dat herkenbaar? Je bent

Ketting (39 euro),
Mayeriine,
mayeriine.be

niet alleen. Bijna 4 op de 10
mensen geloven ooit weer de
draad op te pikken.

36,3%
kocht de spullen voor hun
nieuwe hobby tweedehands

Handtas (140 euro), Caroline Biss,
carolinebiss.com

Plantenstandaard Vivi
(prijs op aanvraag),
Vincent Sheppard,
vincentsheppard.com

aan. De lagere prijs gaf daarbij
de doorslag.
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