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PAPARAZZI

VORKJE PRIKKEN

 B-OOPS!

We zijn wel wat 
bloot lijf gewend 

van voormalig 
Victoria’s Secret 

Angel Miranda Kerr, 
maar tijdens de 

New York Fashion 
Week liet het 

topmodel meer 
van zichzelf zien 

dan de bedoeling 
was... En dan kan 

een fotograaf alleen 
maar afklikken.

Tijdens een welverdiende 
vakantie in Marbella ging 
Eva Longoria helemaal in 
de relaxstand. Althans, dat 
probeerde ze. Haar grote 
jongens wilden namelijk 
niet meewerken en daarna 
leek ze down under ook 
nog eens last te hebben 
van jeuk die ze wegkrabte 
met een... vork?!

OUT IN 
THE OPEN

Talentenjager Simon 
Cowell is voor het 

eerst in het openbaar 
verschenen met zijn 

nieuwe liefde Lauren 
Silverman, de inmid-

dels ex-vrouw van 
zijn beste vriend, die 

hij heeft bezwangerd. 
Daarvoor koos hij wel 

de perfecte locatie 
uit: het naaktstrand 

van Saint-Tropez!

Het is een vies 
werkje, maar 

iemand moet het 
doen. Jane Lynch 

lijkt er in ieder geval 
totaal geen moeite 
mee te hebben om 

de uitwerpselen van 
haar viervoeter op 

te ruimen. De Glee-
actrice zet haar 

grootste glimlach 
op terwijl een 

persmuskiet haar 
vastlegt. Smile!

KLEINE 

LASTPAK

Jennifer Garner lijkt de perfecte 
moeder - geen nanny, combineert 
werk met fulltime moederen - maar 
ook zij zou haar kinderen weleens 
achter het behang willen plakken. 
Zoals nu bijvoorbeeld, wanneer 
haar jongste dochter Seraphina 
de ballerina niet naar dansles wil.

DIRTY JOB 
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SCHUITJE VAREN  

GEVAARLIJKE OUTFIT

Robin Thicke mag tijdens de 
VMA’s dan wel half aangerand 
zijn door een twerkende Miley 

Cyrus, buiten de schijnwerpers 
is hij een trouwe familieman. 
Zo neemt hij vrouwlief Paula 

Patton en zoontje Julian mee 
voor een middagje varen in 

Central Park. En als een ware 
Mr. Perfect roeit hij het bootje.

Sterallures? Dat komt niet in het 
woordenboek van Jessica Biel voor. 
Zo lekker gewoon als ze is, doet 
de actrice zelf haar boodschappen 
en dan ook nog eens op de markt. 
Beroerd om te bukken is ze ook niet 
als een van haar vriendinnen haar 
geld laat vallen. Wat een topwijf!

Lady Gaga is 
niet vies van een 
relletje en neemt 
een enorm risico 
in deze halve cup 

bh. Eén foute 
beweging en haar 

twee pluspunten 
zijn zichtbaar 

voor de rest van 
de wereld.  Ach, 
who cares, niets 

dat we niet eerder 
hebben gezien.

ZO GEWOON 

GEBLEVEN
MEER 

PAPARAZZI, 

KLIK OP 

DEZE LINK
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EMILY     FERGIE?

MODE

 EMILY VAN CAMP 
 FERGIE 

Wie staat het beter

Revenge-actrice Emily Van-

Camp en zangeres Fergie zijn 

beide gespot in de opvallende 

rode jurk met print van Preen 

by Thornton Bregazzi. En beide 

sterren combineerden de jurk 

op een heel andere manier.

Emily droeg de jurk tijdens de 

Dramatically Different Party van 

Clinique in juni, gecombineerd 

met zwarte sandaaltjes, een 

knalgele armband en een knot. 

De actrice maakte haar look af 

met rode lippenstift.

Fergie droeg de jurk toen zij ging 

wandelen in Los Angeles in au-

gustus. Zij droeg er witte pumps 

en een rode Hermès-tas bij. Haar 

haren droeg zij los, met daarin 

een diadeem met bloemen. Ook 

zij koos voor rode lippen.

Maar bij wie staat de jurk van 

Preen by Thornton Bregazzi 

beter? Je kunt elke dag mee-

stemmen. Meer fashion?

Downlaod de app of klik hier.

HOT

of
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MODE

STEEL DE STIJL

Biggetjesroze is dé kleur voor 

het herfstseizoen. Good looking 

durfal Ed Westwick showt alvast 

een voorproefje van deze must-

have modetint.

De knapperd die nog dit jaar te 

zien zal zijn als het opvliegende 

karakter Tybalt in de vernieuwde 

versie van Romeo and Juliet, is 

charming cool in een roze broek, 

nette blouse en casual loafers. 

Dat moet elke man doen.

Less is more. En dit geldt al he-

lemaal in het vliegtuig. Veel heeft 

topmodel Alessandra Ambrosio 

dan ook niet nodig om te reizen 

in stijl. Het modevoorbeeld vloog 

in een comfi  top met strepen, 

witte sjaal, ballerina’s en 

gehavende jeans. De vliegtuig-

wallen verdoezelde ze met een 

statement bril en haar verwilder-

de coupe werd weggemoffeld 

onder een hip hoedje. 

Get 

the

LOOK

ED 
WESTWICK
GOES BIG

PLAIN 
PLANE ALS 

ALESSANDRA 
AMBROSIO

VASTGE-
KETEND, 
CHEAP 

MONDAY 

(€13,01) 

MET BRUIN 
MONTUUR, 

FOREVER21 
(€5,90) 

GERUIT, 
JACK & 

JONES 
(€19,98) 

STAIGHT FIT 
CHINO, 

MCGREGOR 
(€44,97) 

ECHT LEER, 
ASOS (€58,56)

RIETEN 
HOED, 
ASOS 
(€15,62) 

KLASSIEKE 
HOOPS, 
FOREVER21 

(€5,90) 

WIT MET 
BLAUWE 
STREPEN, 
FOREVER21 
(€8,75) 

GEWOVEN, 
FOREVER21 
(€10,90) 

LICHTE 
WASSING, 

G-STAR 

RAW 

(€89,95) 

SUÈDE MET 
STUDS OP DE 
HIEL, PLAYA 

VIA ZALANDO 

(€49,95) 

MET VOOR-
VAKJE,
 ASOS 

(€36,44) 

DAGELIJKS BRENGT BIG DE 
STIJL VAN DE 

STERREN. HANDIG, 
WANT JE KUNT DI-

RECT DOORKLIKKEN 
EN DE KLEDING BESTELLEN.

17DOWNLOAD DE APP / WWW.BIG.NL



Alexa Chung is onderweg naar de show van 
Christopher Kane, gekleed in leren rok, trui van 

Topshop en een paar enkellaarsjes van Burberry.

Kate Moss 
maakt een 

tussenstop bij 
de lancering 

van de fl agship 
store van 

Longchamp. Ze 
is geheel in het 
zwart, met een 
blauwe clutch 

van - verrassing 
- Longchamp.

PARTY

LONDON 
FASHION 

WEEK 
VAN VRIJDAG 13 TOT DINSDAG 17 SEP-

TEMBER TROKKEN BEKENDE BRITTEN HUN 

MEEST FASHIONABLE OUTFIT UIT DE KAST 

VOOR DE LONDON FASHION WEEK. BE-

KENDE EN MINDER BEKENDE MODELABELS 

SHOWDEN HUN COLLECTIE VOOR DE LENTE/

ZOMER VAN 2014. WIE ZATEN FRONT-ROW?
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Alexa Chung 
is onderweg 

naar de show 
van Christop-

her Kane, 
gekleed in 

leren rok, trui 
van Topshop 
en een paar 

enkellaarsjes 
van Burberry.

Kelly 
Osbourne en 
Harry Styles 

poseren 
samen voor 
de camera 
na afl oop 

van de show 
van House of 
Holland. Say 

cheese!

Victoria 
Beckham 

draagt - 
hoe kan 
het ook 
anders 
- haar 
eigen 
label 

tijdens de 
Vogue 
Dinner 
Party.

Nieuwe modevrien-
dinnen Ellie Goulding 
en Pixie Geldof zitten 
front-row bij Topshop 
Unique.

Uiteraard 
is ook 

modepoppetje 
Olivia Palermo 

aanwezig 
tijdens LFW. 

Ze brengt 
onder andere 
een bezoekje 
aan Matthew 

Williamson.

Britse 
beauties 
Sienna Miller 
en Paloma 
Faith maken 
hun entree 
bij Burberry 
Prorsum, 
beide 
 gekleed in 
het merk.

Stella Mc-
Cartney (in 
eigen label) 
werkt ook 
aankomend 
voorjaar 
weer samen 
met Adidas.

Het is weer 
een drukke 

week voor Cara 
Delevigne. 

Het nieuwe it-
model loopt 

onder andere 
voor de show 
van Mulberry.

Anna 
Kendrick 
heeft haar 
bloeme-
tjesgordijn 
uit de kast 
getrok-
ken voor 
Temperly 
London.

Colin Firth 
en modeko-
ningin Anna 
Wintour 
hebben 
een tête-à-
tête tijdens 
de show van 
Tom Ford.
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BESTGEKLEDE 

CELEBS 
TIJDENS 
TIFF 2013

ELK JAAR WEER EEN GROOT FEEST: 
HET TORONTO INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL. TIJDENS DIT FESTIJN GAAN 
DIVERSE FILMS IN PREMIÈRE EN IS DE 

CANADESE STAD TORONTO ÉÉN GROTE 
RODE LOPER. EEN BIG HAPPENING 

WAARBIJ ER NIET ALLEEN AANDACHT 
IS VOOR DE FILMS, MAAR OOK VOOR 

DE OUTFITS VAN DE STERREN.
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Brad Pitt is 
verdomd 
sexy in zijn 
Gucci-pak 
en met 
zijn (let op: 
shocking!) 
gewassen 
haren tijdens 
de première 
van 12 Years 
A Slave.

Hugh 
Jackman 

in Dolce & 
Gabbana 

tijdens de 
Prisoners 
première. 
Zijn onge-

schoren 
gezicht 

maakt hem 
nog net 

even iets 
knapper.

De ogen van 
Jake Gyllen-
haal komen 
erg mooi 
naar voren 
dankzij dit 
grijze pak 
van Bur-
berry, dat de 
acteur droeg 
op de rode 
loper van 
Prisoners.

Daniel 
Radcliffe in 

dieppaars 
David 

Hart-pak bij 
de première 
van Kill Your 

Darlings.

Kate 
Winslet 
ziet er 
prachtig 
zwanger 
uit op de 
rode loper 
van Labor 
Day in 
deze jurk 
van Jenny 
Packham.

Carice van 
Houten 
vertegen-
woordigt ons 
kikkerlandje 
bij The Fifth 
Estate in 
deze prinses-
senjurk van 
Christian Dior.

Tijdens de 
première van 

Rush klopt 
menig man-
nenhart een 
stuk sneller 
bij het zien 
van Olivia 

Wilde in little 
black dress 
van Roland 

Mouret.

Op de rode 
loper van de 

fi lm Life of 
Crime draagt 

Jennifer 
Aniston een 

klassieke 
Vivienne 

Westwood-
jurk, die 

bekend staat 
om zijn kor-
set en blote 

halslijn.

Reese 
Witherspoon 
is hot in 
Jason Wu 
tijdens de 
première van 
The Devil’s 
Knot.

Het lijkt net 
alsof Scarlett 
Johansson is 
weggelopen 
uit een jaren 

‘50 fi lm in 
dit ensemble 
van Vivienne 

Westwood, 
dat ze draagt 

bij Under 
The Skin.

Femme 
fatale Mila 
Kunis in 
Burberry 
Prorsum 
tijdens 
de Third 
Person 
première.

Taylor 
Swift heeft 
zich in een 
maagdelijk 
wit jurkje van 
Calvin Klein 
gehuld bij 
One Chance.

Julia Roberts 

ziet er stra-

lend uit in dit 

met broderie 

versierde 

jurkje van 

Dolce & Gab-

bana tijdens 

de August: 

Osage County 

première.
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