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DATABASE
EUROPESE MODE 
IN KAART
Ruim twintig Europese musea, archieven
en instellingen uit twaalf verschillende lan-
den verlenen hun medewerking aan Euro-
peana Fashion, een gloednieuwe database
die later deze maand toegankelijk zal zijn
voor het grote publiek. Het onlinearchief zal
aanvankelijk ongeveer 100.000 digitale ob-
jecten bevatten, van foto’s, posters en schet-
sen tot modecatalogi en uitnodigingen voor
catwalkshows. Bedoeling is dat de site tegen
maart 2015 zo’n 700.000 bestanden bevat.
Het project van de Italiaanse Fondazione 
Rinascimento Digitale beschikt in een eerste
fase over een budget van 3,3 miljoen euro,
dat grotendeels gefinancierd wordt door de
Europese Commissie. Bij ons werken onder
meer het ModeMuseum in Antwerpen en
de Koninklijke Musea voor Kunst en Ge-
schiedenis in Brussel mee. WD

INFO : WWW.EUROPEANAFASHION.EU.

Fijnproevers hebben de komende weken een drukke

agenda. Waar wordt u verwacht?

Gent toont van 8 tot 12 mei zijn gastronomische diversiteit

op de vernieuwde site aan de stadshal. Op het programma

staan proevertjes, lokale producenten, workshops en 

infossessies.

Ook de sinjoren schuiven opnieuw aan tafel. De zevende

editie van het culinaire festival Antwerpen Proeft verza-

melt van 9 tot 12 mei een dertigtal topchefs, restaurants

en bistro’s in de Waagnatie. Zo geven Sergio Herman en

rechterhand Nick Bril er een voorproefje van La Chapelle,

het restaurant dat ze in januari 2014 openen in de kapel

van een voormalig militair hospitaal.

Hasselt verwelkomt van 7 tot 9 juni de spin-off Limburg

Proeft. Ook daar zullen de wereldkeuken en artisanale

producten goed vertegenwoordigd zijn. WD

INFO : WWW.GENTSMAAKT.BE, WWW.ANTWERPENPROEFT.BE, 
WWW.LIMBURGPROEFT.BE.

EVENEMENT

PROEVEN TROEF

Haute couture van Iris van Herpen
voor lente / zomer 2013.
GF / CATWALKPICTURES

Schoen van Fendi voor lente /
zomer 2000.
GF / MUSEO ROSSIMODA

Gent, Antwerpen en Hasselt verwennen de smaakpapillen. GF
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PUUR UIT SCANDINAVIË
Het Hoge Noorden is hot, met dank aan series als The Kil-
ling en Borgen. Ruth Vanden Berghe speelt hier handig op
in met Butik, een nieuwe webshop met enkel Scandinavi-
sche mode en accessoires. Het aanbod is eenvoudig maar
divers, en biedt een mooie staalkaart van designers uit de
regio: gevestigde waarden als Filippa K en By Malene
Birger, maar ook nieuwe namen als Just Junkies en Won
Hundred vinden er hun plekje. ANNELIEN BOENS

INFO : WWW.WELCOMETOBUTIK.COM, 
POP-UP SHOP BUTIK, ACADEMIESTRAAT 12 IN BRUGGE.

Dominique Perrault over de versmelting van architectuur en natuur. De Franse architect van onder meer de Bibliothèque Nationale de France in Parijs (1989) en het
Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg (2008) geeft op 7 mei een lezing in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. 
INFO : 02 507 82 00, WWW.BOZAR.BE.

QUOTE
“ARCHITECTUUR ZOU BENADERD MOETEN WORDEN
ALS EEN INTEGRAAL ONDERDEEL VAN HET LAND-
SCHAP. GLAS, BETON OF METAAL ZOUDEN DAN NIET
MEER DE ELEMENTEN ZIJN WAARUIT ARCHITEC-
TUUR ONTSTAAT, MAAR DE OMGEVING ZELF”

Blouse en rok van Selected Femme. GF

Het Campus Complex van de Ewha Vrouwenuniversiteit
in Seoel, Korea, van Dominique Perrault. GF
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