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Week 45, 2013

Deze week in Vogue's Weekselectie: eten wat de pot schaft bij hotspot Café de Klepel, op bezoek op een
onbewoond eiland in de tentoonstelling Gunkanjima, een concept store in het teken van een betere wereld
en meer.
Bekijk de zes evenementen deze week in de gallery.
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'A Better World'
Mode en een betere wereld lijken steeds meer te versmelten. Online boetieks The Collector en The
Cloakroom dragen hier een steentje aan bij door hun concept store in Amsterdam twee maanden lang in het
teken van ‘A better world’ te stellen. Jonge, bewuste bedrijven uit heel Nederland presenteren hier hun
producten, van schoenen die geplant kunnen worden tot aan biologische olijfolie. Van 6 november tot en met
6 januari, op de Eerste van der Helstraat 1D.
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© Yves Marchand en Romain Meffre
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Een onbewoond eiland, maar dan met een rijke geschiedenis; dat is het Japanse eiland Gunkanjima (Japans
voor slagschipeiland), ook wel bekend als Hashima. Ooit opgebloeid door het huisvesten van Mitsubishiwerknemers, waarna het al snel een van de meest dichtstbevolkte plekken op aarde was (83.500 inwoners per
vierkante kilometer). Toen er minder interesse was in steenkoolwinning, staakte het bedrijfsleven en in 1974
verliet iedereen het eiland. Wat er van overblijft is een zogenaamd ‘spookeiland’. Fotografen Yves
Marchand en Romain Meffre – die ook The Ruins of Detroit fotografeerden – reisden twee keer af naar het
Japanse eiland en legden het vast in hun nieuwste serie. Deze is vanaf zondag 10 november te zien in de
Galerie Fontana Fortuna in Amsterdam op de Lauriergracht 11.
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Scotch & Soda Collectables
Vogue meldde het al eerder en nu is het zo ver: de verkoop van de Scotch & Soda Collectables collectie gaat
van start. Op 8, 9 en 10 november opent het kledingmerk een pop-up store aan de Prinsengracht op nummer
467, waar zij vintage meubels verkopen. Dit zijn niet zomaar vintage meubels, het zijn vintage vondsten die
Scotch & Soda opknapte, repareerde en omtoverde tot ware collectables. Niet uit de omgeving Amsterdam?
Geen probleem. Via de website van Scotch & Soda kunnen liefhebbers van 7 tot en met 17 november online
neuzen in de Collectables collectie.
Café de Klepel - Week 45, 2013
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Café de Klepel
In de Amsterdamse Prinsenstraat zit al jaren Café de Klepel, maar nu ineens is het the place to be. Eerst was
het een bruine kroeg, maar de eigenaren toverden het café in augustus 2013 om tot een restaurant en wijnbar
met uitstekende wijn. Van maandag tot en met zaterdag is de keuken geopend tussen 18.00 en 22.00 uur, waar
men heel Hollands eet wat de pot schaft. Het menu wisselt wekelijks, Vogue at er eerder een heerlijke
hertenstoof en verse garnalen vooraf, met toe een kaasplankje met kweepeergelei/mousse. Elke week een
feestje dus, aan de Prinsenstraat 22.
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Rewire Festival
Ook tijdens deze herfstige dagen zijn er nog steeds ﬁjne festivals om naar uit te kijken. Op 8 en 9 november
is er dan ook het Rewire festival in Den Haag, waarin moderne muziek en bijpassende visuele kunsten
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centraal staan. Dit jaar is het de derde editie en draait het om de hoekstenen ‘Nordic Jazz’, ‘Indie Classical’,
‘Chamber Pop’, ‘the Collaborative Program’ en ‘Post-punk/minimal wave’. In de uitgebreide line-up
zijn onder meer Valgeir Sigurõsson, Tape, Nathan Fake en Miranda Meijer te vinden. Kaarten zijn
verkrijgbaar via de website.
Lady Gaga - ARTPOP - Week 45, 2013
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Lady Gaga - ARTPOP
De promotie voor haar vierde album was al in volle gang, getuige Lady Gaga’s over-the-top-outﬁts van de
afgelopen weken. Haar Little Monsters zullen waarschijnlijk ook vol spanning uitkijken naar 8 november, de
datum dat ‘ARTPOP’ ofﬁcieel uitkomt. Dit album bestaat uit vijftien tracks, waaronder ‘Applause’. Ook
brengt de extravagante zangeres een deluxe-editie uit, die bovenop het album ook een bonus-dvd met een
concert van Lady Gaga erop bevat. De albumcover werd gemaakt door niemand minder dan Jeff Koons,
waardoor de cd letterlijk art en pop samen laat smelten.
cultuur
Armani Maakt Huizen
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