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GE-BasEl
Wat Art Basel Miami Beach Waar Miami, Florida
Sinds de oprichting in de jaren zeventig is Art Basel 
uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende in-
ternationale kunstbeurzen ter wereld. De dependance 
in Miami Beach bestaat sinds 2002 en doet zeker niet 
onder voor ‘het origineel’. En waar Art Basel in Eu-
ropa een redelijk incrowd artsy event is, staat de versie in 
Miami Beach bekend om de een aaneenschakeling van 
modefeestjes. Enkele hoogtepunten van de ruim 111 (!) 
feesten en partijen? Jeremy Scotts overdadige party in 
The Surf Lodge – inclusief cameo van Paris Hilton –, 
Solange Knowles’ oldschool hiphop dj-set in club Wall 
tijdens een heuse moesson, en het supermodel studded 
diner van Maiyet en Toni Garrn. (zr)

à la Dior, een intiem dinner in de spectaculaire eetzaal 
van het landgoed, of zeg maar paleis, met tafeldames 
als prinses Aimée en bloggers met een miljoenenbe-
reik frontrow waren de heerlijke ingrediënten van de 
on-Hollands overdadige modeavond. Als kers op de 
taart opende en sloot catwalk queen Maartje Verhoef 
de show, die backstage bekende het glitterjurkje maar 
wat graag naar een feestje aan te doen. Zoals Kate, of 
in ieder geval Nikkie, het gewild zou hebben. (zr)
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Wat Show Nikkie
Waar Ridderkerk
‘De nieuwe herfst/winter-
collectie is gemaakt met 
Kate Moss in het achter-
hoofd,’ aldus een enthou-
siaste Nikkie Plessen na 
afloop van haar f/w 16-
show, die plaatsvond op 
Landgoed Huys ten Donck 
in Ridderkerk. Of Kate de 
glitterjurkjes en denim mi-
niskirts zou dragen blijft 
de vraag, maar hoe het ook 
zij, de avond was, zoals we 
van La Plessen gewend zijn, 
één groot spektakel. Een 
enorme witte tent in de tuin 
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