
De schatkamer van Chopard

Voor het tweede achtereenvolgende jaar presenteert Chopard zich op de  European Fine Art Fair in
Maastricht. De TEFAF Maastricht geldt al ruim dertig jaar als de belangrijkste kunst- en antiekbeurs ter
wereld. Een uniek platform, waar internationale kunsthandelaren en vooraanstaande merken als Chopard
de liefhebbers van kunst en cultuur ontmoeten. In deze schatkamer toont Chopard met opmerkelijke juwelen
en handgemaakte horloges haar creativiteit en know-how. Chopard exposeert er niet alleen de juwelen-
collectie 'Gemstones around the world', maar toont ook een serie opmerkelijke horloges uit de L.U.C.-collectie.
Traditie en originaliteit staan elkaar niet in de weg, maar zorgen als begrippenpaar juist in deze combinatie
voor de uitgesproken eigen stijl van Chopard. Eén van de topstukken uit de Haute Joaillerie-collectie is een
ring bezet met een bijzonder zeldzame, gekleurde ovaalgeslepen diamant van 9.30 karaat. 

Boutique Chopard Amsterdam  |  P.C. Hooftstraat 53  |  10071 BN Amsterdam  |  T 020 305 3660  |  www.chopard.com  |  www.tefaf.com
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Moët Flower Rosé giftpack

De jonge Britse ontwerpster die behoort tot de beau monde, Daisy de Villeneuve, ontwierp hét Rosé cadeau van
dit jaar: de Moët Flower Rosé Giftpack. Een prachtige geschenkverpakking met vier roze, tulpvormige champagne-
glazen, vergezeld van een fles Moët & Chandon Rosé Impérial. De Villeneuve staat bekend om haar speelse, kleurrijke
tekeningen. Ze is één van de meest besproken nieuwe Londense mode-illustratoren. Sinds haar afstuderen heeft ze
gewerkt voor titels als Vogue, Cheap Date en The Guardian. Daisy heeft twee boeken uitgegeven en verschillende
tentoonstellingen georganiseerd in gerenommeerde galeries. Haar werk is een perfecte interpretatie van de extra-
verte en verleidelijke stijl van Moët Rosé Impérial. 

Moët Hennessy Nederland  |  Oude Utrechtseweg 22-24  |  3743 KN Baarn  |  T 035 694 60 14  |  www.moet.com

Jaguar Lifestyle Fair

Op zondag 3 juni vindt van 11.00 tot 18.00 uur de Jaguar Lifestyle Fair plaats bij Jaguar Centrum
Blankespoor in Den Haag. Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van Blankespoor kunnen lief-
hebbers kennismaken met de belevingswereld rond dit beroemde Britse merk. Vanwege het eeuwfeest 
presenteren tal van gerenommeerde leveranciers hun exclusieve merken in de showroom, variërend van
bijzondere kledingaccessoires en antiek tot de nieuwste modellen zonnebrillen. Uiteraard worden de laatste
ontwikkelingen op autogebied getoond en is er een presentatie van legendarische oldtimers. Verder kan
er een proefrit in diverse Jaguar-topmodellen worden gemaakt.

Blankespoor BV  |  Neckar 1  |  2491 BE Den Haag  |  T 070 357 5717  |  www.blankespoor.nl

toptips

Vanaf april in de boekhandel ‘Julia heeft twee huizen’

Julia woont in twee huizen, een huis met papa en een samen met mama. Soms is dat jammer en soms
juist leuk. Julia heeft twee huizen is een vrolijk geschreven, luchtig boek over een o zo verdrietige situatie.
Zes verhalen over scheiden. Voorleesverhalen voor kinderen vanaf 5 jaar. Verhalen die een handvat bieden
om de situatie te bespreken. Uitgangspunt is kinderen het vertrouwen te geven dat papa en mama er,
ondanks hun scheiding, nog steeds allebei voor het kind zijn. De auteur, Nicoline Wisse Smit, schreef
Julia heeft twee huizen vanuit de behoefte aan een goed kinderboek over scheiden om de thuissituatie
bespreekbaar te maken. Vanaf april in de boekhandel en te bestellen via www.swpbook.com

Julia heeft twee huizen | ISBN 978 90 8560 520 1 | www.swpbook.com


