
  

YOU´RE SUCH A STUD
 

Asi of Iceland - 13.8.2007 - 9:42

Vi udråber gerne Givenchy til en af efterårssæsonens bedste kollektioner. Den feminine silhuet, de
højtaljede bukser og specielt de pyramideformede nitter fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Men
mens Givenchy bruger nitterne på en raffineret og feminin facon, går andre efter en renere rock and
roll stil. Tjek bukserne fra den brasilianske designer EGR, der står bag mærket Clinica, for at få
inspiration til et look, der helt sikkert rocker dette efterår. Og husk, at nitter sagtens kan købes i løs
vægt og placeres på tøj, sko og tasker efter eget ønske.
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DANSK ONDSKAB
 

Lisa Bohn - 13.8.2007 - 9:31

Det var ikke færten af grusomheder og ondskab ved DANSK receptionen under modeugen i fredags.
Tværtimod var det glade gæster, som i bragende solskin fejrede magasinets fem års fødselsdag
og den femtende udgave med temaet "Evilism" på plænen ved Julius Thomsens Plads på
Frederiksberg.
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SLET IKKE SÅ KEDELIG
 

Lisa Bohn - 12.8.2007 - 9:35

Uanset din tilstand efter festen i går nat, så skal det ikke snyde dig fra at opleve det enestående
japanske band Boredoms i aften. Grupper som Nirvana og Sonic Youth har igennem årerne set langt
efter det eksperimenterende 
band, som i dag kun tæller et af de oprindelige medlemmer nemlig frontmanden Eye. Med
pladespillere, tonegeneratorer og hele tre trommeslagere blander Boredoms både elektroniske og
traditionelle stilarter i et så ekstremt hæsblæsende tempo, at der ikke kan herske tvivl om, at
bandmedlemmer har haft en rigtig stille og rolig lørdag aften hjemme på hotellet. Søndag d. 12.
august. Radiohusets Koncertsal, Julius Thomsensgade 1, 1999 
Frederiksberg C. Dørene åbnes kl. 20.00 og koncerten begynder kl. 21.30. Entre 120 kr.
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WOOD WOODS STORE AFTEN
 

Lisa Bohn - 10.8.2007 - 16:23



Hvis der findes en bog med titlen "The Classic Guide to Fashionshows", så må Wood Wood have
læst den fra A til Å inden de kastede sig over showet i går. Forsinkelse, umenneskeligt høje
temperaturer og fire gæster pr. kvadratmeter beskrev forholdene, da næste års forår- og
sommerkollektion blev vist frem i den nedlagte kirke ved Nyboder. Efter showet fortsatte festen om
hjørnet på Culture Box, hvor håndledene sad løst og der gik inflation i håndtegnene.

 Læs mere | 4 kommentarer Link: WOOD WOOD  

MODEUGE WEEKEND
 

Lisa Bohn - 10.8.2007 - 15:25

Hukommelsestab og søvnunderskud beskriver nok mange københavneres tilstand på modeugens
tredje dag. Har du mistet det gyldne overblik over weekendens mange festtilbud, så følger her en lyn-
linkguide til de fester, som ikke kræver, at du tropper op med en glitrende invitation i hånden. Fredag
bliver weekendens mest hektiske med fyraftenschampagne på Docken, Sixty Lounge, reception hos
Streetmachine, fernisering på Diesel Wall, ambassadefest med Nag og Vice block party. I morgen
lørdag fejrer Norse de nye lokaler i Pilestræde og Henrik Vibskov inviterer traditionen tro store som
små med til showet "The Fantabulous Bicycle Music Factory" og efterfølgende fest. Betal 50 kr. eller
læg to pakker smøger, når dørene åbner kl. 21.30. Fabrikken For Kunst og Design, Sundholmsvej 46,
2300 Kbh. S.
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NAGNIGHT
 

Administrator - 10.8.2007 - 13:13
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THE FACEHUNTER DOES
STYLE.COM
 

Lisa Bohn - 10.8.2007 - 12:51

Du kan synes, hvad du vil om gademode-fotografen Yvan The Facehunter og hans arbejde. Men en
ting kan ikke diskuteres; på ingen tid har drengen fra Schweiz fået bidt sig godt og grundigt fast i
alverdens modescener og nu er 
tiden kommet til sværvægteren Style.com. Siden januar 2006, hvor han uploadede sin første
stilreportage på facehunter.com, har Yvan som en anden trækfugl fulgt efter modeugernes entourage
når årstiderne skifter. Den høje fotograf er i øjeblikket i byen i forbindelse med modeugen og på
mandag får Yvan sin debut på Style.com, når han giver sit bud på de fyrre bedstklædte
modeugegæster på Style.com.
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VICE BLOCK PARTY
 

Administrator - 10.8.2007 - 11:41

Efter først til mølle princippet kan du i en håndfuld udvalgte forretninger hente din billet til fredagens
VICE block party i Københavns Skate Park. De finske bands Pets on Prozac, Them Shepherds og
Obi Blanche spiller live, mens Tomboy, Discobelle og Kasper Björke vender skiver. Copenhagen



Skate Park, Enghavevej 80, 1674 Kbh. V. På underliggende side kan du se, hvilke forretninger du kan
hente din billet hos. Foto: Ragnar Persson.
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DIESEL WALL 2007
 

Administrator - 10.8.2007 - 10:47

Et 100 m2 stort vægmaleri af en nøgen kvindes underkrop med påskriften "Min mor er så stolt" skal
nok vende et par hoveder på Halmtorvets cafe latte-gæster. Maleriet er af den amerikanske grafiker
Tucker Hughes, som er en af de fire vindere af den fjerde internationale kunstkonkurrence Diesel
Wall. København, Beijing, Toronto og Madrid er de fire storbyer, som i år lægger husmure til
vinderprojekterne. Maleriet vil pryde husgavlen ved Øksnehallen i fire uger frem. Fernisringen finder
sted i aften fredag i rabatten på Sønder Boulevard, hvor der er bydes på gratis øl og økologiske
pølser. Halmtorvet 29, kl. 18.00 - 21.00.
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ROCKERS GALORE
 

Nanna Flachs - 10.8.2007 - 9:40

Lørdag d.11. august byder Norse Projects indenfor i deres nye hjem. Her fejrer de genåbningen af
butikken og udstillingen "Rockers Galore", som er et samarbejde mellem fotografen Josh Cheuse og
Stüssy. Tilbage i 1981, som en 16 årig teenager, havde John Cheuse sin faste gang på New Yorks
natklubber og hang ud med Beastie Boys drengene og LL Cool J. Se portrætterne af dem, The Clash,
RUN DMC, Daimien Hirst og mange flere og nyd en kold øl på husets regning. Pilestræde 41, 1112
Kbh. K., kl. 18.30 - 21.00.



 Læs mere | 0 kommentarer Link: NORSE  

Tilbage Side: 1 | 2 | 3 | ... 88 Frem
 


