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A|ligné
Anne Belin
Averardo Bessi
Bogner
Boutique Moschino
Cambio
Eleventy
Emporio Armani
Etro
Fabiana Filippi
Fabiana Filippi Cashmere

DEFILÉ
WAAR & WANNEER

Foresti
Giorgio Grati
Hale Bob
Herno
Leonard
Lorena Antoniazzi
M Missoni
Marccain

DEFILÉ
OOSTKAMP

DEFILÉ
GENT

di 3 en woe 4 maart

di 10 en woe 11 maart

telkens om 14u

telkens om 14u

Max & Moi
MaxMara
Moncler
Parosh
Paule Ka

Inschrijven voor het modedefilé in de namiddag kan per e-mail:
info@dcouture.be of per telefoon: 09 225 53 28 voor Gent
of 050 82 21 54 voor Oostkamp.

S ara Roka
Stizzoli

FASHION NIGHT
OOSTKAMP
dinsdag 17 maart om 20u
In een korte presentatie op de catwalk met DJ
kan je de jongste modetrends ontdekken. Aan de bar
geniet je, samen met je partner, gezellig na van de show.
Inschrijven voor de fashion night kan per e-mail:
info@dcouture.be of per telefoon: 050 82 21 54
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De nieuwe Anne Belin-collectie neemt ons mee op een zomerse
wandeling te midden van de natuur, waarbij schilderachtige
invloeden de aandacht trekken en de zintuigen prikkelen.
De route voor een ideale reis wordt uitgestippeld: vertrekkend van
de Franse dorpen, gelegen op de groene heuvels van de Périgord,
subtiel afdalend naar Nouvelle-Aquitaine om uiteindelijk
La Teste-De-Buch te bereiken, een idyllische locatie om
de zonsondergang over de Atlantische Oceaan te bewonderen.
Om deze reis voor de geest te roepen, suggereren de jurken
voortdurend een zintuiglijke ontdekking geﬁlterd door natuurlijk
licht. Het gerafﬁneerd beige van het zand, bezaaid met papieren
bloemen, de hypnotische golving van de imposante Duin van
Pilat, glinsterend met de warme nuances van de zonsondergang,
het intense groen van de bladeren die zich uitstrekken naar de
kust, en zelfs de kristalheldere reﬂecties van de aquamarijne zee.
Dit alles terwijl de herinnering aan het achterland levendig blijft
en de geur van citroen blijft hangen, te midden van uitgestrekte
walnootbomen, perzikbloesems en, in de verte, paarse velden
met lavendel.
De materialen van de collectie verkennen meerdere texturen:
ultralichte zijde wordt afgewisseld met leuke tricots,
terwijl katoen wordt gecombineerd met delicaat linnen,
dat zorgt voor een lichte en luchtige toets.

Tule avondjurken zweven als in een droom en gebruiken organza,
zijde mousseline, taft, shantung satijn en kant uit Calais.
Coupes volgen het vrouwelijk lichaam om een meer vloeiende
beweeglijkheid te verlenen aan de kledingstukken. De pakken
worden gedeconstrueerd in kimono-achtige vormen, waardoor
jassen een casual, alledaagse zachtheid krijgen.
Het huislabel Anne Belin en de gelegenheidscollectie A|ligné
staan synoniem voor kwaliteit, perfectie in afwerking en
uitstekende pasvorm. De collectie wordt in eigen atelier
met grote nauwkeurigheid vervaardigd uit stoffen van
de beste couturehuizen en kan ook op maat verkregen worden.

Men & Women
zonder afspraak
ma
di - vrij
za
zon

12:00
7:00
6:00
8:00

-

18:00
20:00
20:00
12:00

Iedere feestdag geopend van 8:00-12:00

Oostendse steenweg 73, Brugge,
xantippe.be, T 050 31 35 64
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DAMES: TOD’S, HOGAN, FRATELLI ROSSETTI,
SERGIO ROSSI, ROSSETTI ONE, AGL, TRUMAN,
PARABOOT, TORLASCO, BRUGLIA, LOLO...
HEREN: TOD’S, HOGAN, FRATELLI ROSSETTI,
ROSSETTI ONE, PARABOOT...
BAGS: TOD’S, HOGAN, FRATELLI ROSSETTI,
TISSA FONTANEDA EN LANCEL
FOULARDS: MISSONI
PANTY’S: WOLFORD

ALBERT I LAAN 187, NIEUWPOORT-BAD
U VINDT MEER FOTO’S VAN DE NIEUWE
COLLECTIE OP WWW.ACTUEL-B.BE

D COUTURE GENT
Voldersstraat 74-76
9000 Gent
tel. 09 225 53 28

D COUTURE OOSTKAMP
Kor trijksestraat 2
8020 Oostkamp
tel. 050 82 21 54
Open ma - za:
9u30 - 12u00 & 1 3u30 - 1 8u30

WEBSHOP
DCOUTURE.BE

www.devriendtprinting.be

Open ma - za:
10u00 - 12u30 & 1 3u00 - 1 8u00

