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That
Show
Haal je Twiggy-outfit boven, want de
najaarsmode ademt de jaren zestig.
Inschakelen: geometrische jurken,
popartpatronen en héél véél mini.
Nog bedankt, meneer Warhol.

Oh, Jackie O!
Anouk: zwarte wollen jas - € 120 - Naf Naf.
Zwart-wit gestreepte rolkraagtrui - € 137,80 Liu Jo. Okergele minirok met witte zijpanden € 49,95 - Zara. Zwarte panty - € 6,95 - Veritas.
Rode laktas - € 59,95 - Mango.
Catheline: rode rolkraagtrui - € 14,95 - Vero
Moda bij Paleis. Rode cape met driekwartsmouwen - € 49 - C&A. Beige ‘Mondriaangeïnspireerde’ jersey jurk - € 99 - 1.2.3. Beige
wollen pet - € 29,90 - Accessorize.
Zwarte panty - € 17,95 - Cette.
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Get the
London look

Van Jane Birkin tot Jackie Kennedy

Catheline: witte wollen kabeltrui met pomponnetjes - € 74,95 - Benetton. Zwarte jersey
broek - € 19 - C&A. Zwarte lakschoenen met
wit strikje - € 22,99 - New Look. Paraplu met
Engelse vlag - € 89 - Moschino bij Riga.
Anouk: zwarte rolkraagtrui - € 14,95 Mango. Witte kokerrok met zwarte zijpanden - € 29,95 - Zara. Zwart-witte
pumps - € 99,99 - Replay. Panty
- € 17,95 - Cette.
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Rue m’as-tu-vu?

Zeg maar Twiggy

Beige rolkraagtrui met pantermotief - € 34,95 - Mango. Lichtbruine wollen cape - € 229 - s.Oliver. Donkerblauwe jeans - € 36,90 - Benetton. Zwart
laktasje met roze bies en zwarte lakloafers met nepgouden gesp - € 15,99
en € 19,99 - beide bij New Look. Rode sokken - € 7,95 - Falke.

Oranje rolkraagtruitje - € 14,95 - Vero Moda bij Paleis. Zwarte
miniovergooier - € 69,95 - EDC by Esprit. Witte jas met rits - € 99,95 Zara. Zwart-witte panty - € 17,95 - Falke. Tasje - € 15,99 - New Look.

Rebel with a fashion cause

Zacht & zoet

Zwart-wit geruit bloesje - € 99,95 - Amy Winehouse for Fred Perry.
Bruine nepleren blouson en skinny jeans - € 44,95 en € 29,95 - beide
bij New Look. Zwarte All Stars - € 99,95 - Converse.

Zwarte diadeem - € 4,95 - Veritas. Okergeel bloesje met ronde kraag
en zwart strikje - € 19,99 - New Look. Lichtblauwe trui - € 37,50 River Island. Zwarte bandplooibroek - € 49,90 - Naf Naf.
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The Beatles?
Of toch
Janis Joplin?
Catheline: gele wollen baret - € 12,95 - Veritas.
Donkerblauwe trui met roze boord - € 45 - COS.
Geruite wollen minirok - € 179,95 - Richard Nicoll by
Fred Perry. Paarse panty - € 17,95 - Cette. Zwarte All
Stars - € 84,95 - Converse.
Anouk: T-shirt met print - € 24,95 - Vero Moda.
Rood jasje met driekwartsmouwen - € 47 - River
Island. Skinny jeans - € 69,95 - EDC bij Esprit. Zwart-witte pumps - € 86,95 - Sacha.
Handtasje - € 24,99 - New Look.

Smoor op de sixties
De Mods achterna
De Mods vormden een belangrijke subcultuur aan het begin van de jaren zestig (Mod is de afkorting van modernist).
Deze jongeren uit de arbeidersklasse
reden rond op Vespa’s en Lambretta’s,
luisterden naar rhythm-and-blues, ska
en moderne jazz, en hulden zich in dure
merkkleding zoals Lonsdale, Ben
Sherman en Fred Perry (en die scheren nog steeds hoge toppen in modeland). Trouwens: de opbrengst van de
najaarscollectie die Amy Winehouse
ontwierp voor Fred Perry gaat naar de
Amy Winehouse Foundation, die jongeren met alcoholproblemen helpt.

da’s pas een
strakke jeans!
Jeans werd het liefst zo strak mogelijk
gedragen. Omdat er toen nog geen sprake was van een skinny, gingen mensen
met hun smalle broek in bad zitten
en lieten die dan aan hun lichaam
opdrogen. Resultaat: de broek sloot
aan als een tweede huid.

nieuw! de panty
De belangrijkste vernieuwing was de
panty, die - in alle mogelijke kleuren en
patronen - de ideale aanvulling was van
de minirok.

de pet vs. de flaphoed
Petten gaven kortgewiekte kopjes een
brutale, jongensachtige uitstraling. De
flaphoed, daarentegen, maakte van de
zwarte
mini-jurk
een
perfecte
cocktailjurk.
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de lolita-look
Ontwerpers lanceerden in de sixties outfits waarin dames op kindvrouwtjes leken. Een lolita-look die extra in de verf werd gezet met
kinderachtige, theatrale make-up en hoge kapsels die werden
getoupeerd en gefixeerd met haarlak. Daardoor leek het hoofd veel
te groot in verhouding met het smalle lichaam, en dat paste perfect
in het kinderlijke modeplaatje.

twiggy:
copy
the Look
Twiggy was hét
stijlicoon van de
jaren 60. Met
haar jongensachtige haar, grote poppenogen en size mini
bereikte ze al op haar zeventiende de sterrenstatus van
een popidool.
Zo kopieer jij dat onschuldige gezichtje in 5 stappen:
Stap 1 Hydrateer je huid
met een dagcrème. Verstop
oneffenheden met een
camouflagestick en breng een
licht glanzend poeder aan.
Stap 2 Creëer een open
blik met wit potlood in de
ooghoeken.
Stap 3 Definieer je wimpers met een wimperkruller,
en breng boven- en onderaan
royaal zwarte mascara aan.
Stap 4 Breng wat donkere
blush aan op je jukbeenderen en werk af met een snufje
lichtroze blush op de appeltjes
van je wangen, net onder je
ogen.
Stap 5 De nadruk van
deze look ligt op de ogen,
dus werk af met een zachte,
naturelle lipgloss. Mini-jurk en
laarsjes aantrekken, en the
young Twiggy zal herleven!

bond &
barbarella
Op jouw filmmenu staan
vestimentaire hoogstandjes die blijven inspireren:
Barbarella van regisseur
Roger Vadim, A Space
Odyssey van Stanley Kubrick, Michelangelo Antonioni’s
schandaalfilm
Blow Up (waarin het Duitse model Veruschka zichzelf speelt) of een glamoureuze James Bond.

the beatles
mania
Spice up die sixties vibes
met een paar iconische
muziekpareltjes: Poupée
de cire, poupée de son van
France Gall, These Boots
Are Made for Walking van
Nancy Sinatra, Je t’aime...
moi non plus van Serge
Gainsbourg en Jane Birkin, en natuurlijk álle
nummers
van
The
Beatles.

Productie: Hilde Destoop / Styling:
Harald Ligtvoet / Foto’s: Joost
Govers / Make-up: Paul voor
M.A.C. Cosmetics / Met dank aan
Gpsc bvba & Willy Steyaert voor de
Mini Cooper.
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