Ze hosten, draaien, voguen en make-uppen,
en maken zo de nacht kleurrijk.
Vijf clubkids aan het woord over stijl.
tekst Malu de Bont, Lisa Goudsmit
fotografie Justine Leenarts
styling Dido Mani
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KLEDING EN ACCESSOIRES THIRD FORM VIA MARKTMARCHE.COM (TOP), WEEKDAY (BROEKJE), REACT (TRENCHCOAT), GIUSEPPE ZANOTTI (LAARZEN), STUDIO ADD (OORBEL)

PE R SONAL STYLE

‘AMBIANCE IS EEN
SEKSBOM, AMBER
EEN TOMBOY’
Amber Vineyard

Lees verder op pagina 88
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KLEDING EN ACCESSOIRES H&M TREND (ZIJDEN TOP EN ROK), GUESS (LAARZEN), VINTAGE (OORBELLEN)

‘IK BEN OP DEZE
PLANEET OM
OP TE VALLEN’
Sheila Janet

Lees verder op pagina 88
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S (OORBEL)
(FAUX FUR-JAS), H&M (OORBEL) ELKE: VINTAGE (BLOES), STRADIVARIU
KLEDING EN ACCESSOIRE S OFRA: WEEKDAY (BRALETTE), ZARA

PE R SONAL STYLE

Elke Verschoor & Ofra Beenen

‘ WE KLEDEN ONS
VOOR HET
DRAAIEN
EXCENTRIEKER
DAN IN HET
DAGELIJKS LEVEN’
Lees verder op pagina 88
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AMBER
VINEYARD (33)

is performance artist,
oprichter van ballroom-groep House of
Vineyard en pionier van
de Nederlandse ballroom
en vogueing scene
vervolg van pagina 85

VOGUEING ‘De ballroom scene (ook
ball culture, een beweging die
niks te maken heeft met
ballroomdansen) ontstond in
de LGBT-, zwarte en latinogemeenschap in eighties New
York, en groeit sindsdien
wereldwijd. Ik bracht hem
naar Nederland. De dansvorm
vogueing, wereldberoemd
dankzij Madonna, is een
onderdeel hiervan. Ballroom
culture gaat over dansen en
mode, maar vooral om de
vrijheid te dragen wat je wil en
te zijn wie je bent.’
FA R T ‘Ik heb mijn eigen wereld
gecreëerd in de clubscene,
genaamd “FArT”: fashion en
art. Mijn fantasie, zwevend
tussen surrealisme en realiteit,
breng ik tot uitdrukking in het
nachtleven. Het gaat me om
sfeer, ik heet in het nachtleven
niet voor niets “Ambiance”.’
TWEE KANTEN ‘Ambiance is een
over-de-top seksbom, die graag
choqueert. Amber is meer een
tomboy. Na een weekend
performen op hakken loop ik
in sneakers en sportswear.’
PRINSES ‘Als Ambiance draag
ik graag nude illusions, zodat het
bijvoorbeeld lijkt alsof ik alleen
bezaaid ben met stenen. Vorig
jaar presenteerde ik de ELLE
Style Awards in een kanten,
doorzichtige Dolce & Gabbana-jurk. Als je de houding hebt
van een prinses, benaderen
mensen je ook zo.’
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SHEILA JANET
(30) , door host voor The
Amazing Agency, een
collectief van extravagante dj’s, dansers en
hosts
vervolg van pagina 86

FEEST ‘Vroeger was ik danseres,
tegenwoordig werk ik als door
host bij clubs en festivals. Ik
vind de term door bitch heel
naar, want ik ben gewoon
aardig. Ik geef gasten complimentjes en een goed gevoel.
Voor de deur is het echte feest:
mensen maken een praatje of
lachen met me, vervolgens zie
ik ze een paar uur later naar
buiten lopen met hun schoenen
in hun handen en uitgelopen
mascara.’
DIANA ‘Voor mijn werkoutfits
heb ik een paar stijlpersoonlijkheden, zeg maar alter ego’s, in
me: bijvoorbeeld een Studio
54-discoqueen, een ninetiessupermodel en een tomboy uit
Harlem. Deze outfit is mijn
Diana Ross-look. Mijn
stijliconen zijn zwarte vrouwen
zoals zij en Naomi Campbell.
Ik eer ze met mijn looks.’
ZELFVERTROUWEN ‘In mijn vrije
tijd kleed ik me steeds anders;
soms in een oversized spijkerbroek, motorracejas en hoodie,
soms in een makkelijk denim
pak. Maar ik ga nooit op in de
menigte, daarvoor ben ik niet
naar deze planeet gekomen.
Door mijn haar en mijn
zelfverzekerde uitstraling, die
gelukkig met de jaren is
gegroeid, val ik altijd wel op.’
TWEEDEHANDS ‘Kleding koop ik
vaak vintage. In Amerika vind
ik tweedehands parels, maar
ook in kringlopen overal in
Nederland. Oude spullen zijn
goed gemaakt en gaan nog
jaren mee, in nieuwe spullen zit
vaak weinig vakmanschap.’

oftewel dj-duo Hollywood
& Vine. Ofra is programmeur en medeoprichter
van Operator Radio, waar
Elke haar eigen gabbershow Terrorama heeft
vervolg van pagina 87

CLUBKID Elke: ‘Al sinds mijn
dertiende ga ik naar clubs,
voor mij dé plek waar iedereen
zichzelf kan zijn. Ik werkte
vroeger als danseres in
Now&Wow, daarvoor zat ik op
de balletschool. Nu ben ik met
Ofra een dj-duo: we draaien
house, disco en wave, de old
school sound uit de eighties en
nineties.’
ESCAPISME Ofra: ‘Muziek is
mijn leven, hoe corny dat ook
klinkt. Ik hou van elektronische
muziek, wave en punk; via
mijn werk wil ik mensen
daarmee in aanraking
brengen. Het escapisme van
het clubleven geeft me energie.’
VERKLEDEN Elke: ‘We stylen
onszelf. Als we draaien, kleden
we ons naar die avond, meestal
iets excentrieker dan in het
dagelijks leven: van disco tot
gabber met een vleugje punk.’
STIJLICONEN Elke: ‘Vroeger
Lady Miss Kier van popgroep
Deee-Lite, nu actrice Chloë
Sevigny. Wat ik met gabberkleding heb, heeft zij met
skatekleding; we mixen het
allebei met meisjesachtige
looks.’ Ofra: ‘David Bowie,
vooral in zijn pakken in de
eighties. Wat een sexy man
was dat.’

PAUL VAN DER
ZANDEN,
ONDER ALIAS
MONSIEUR
PLASTIQUE (29)
performance artist, host,
MC en dj en geeft makeuples bij B Academy
vervolg van pagina 89

DAG, SCHOOL ‘Ik vond school
verschrikkelijk. Toen ik klaar
was met de middelbare wilde ik
dus niet meteen studeren. Ik
wilde wel íets doen, en zo liep
dat tussenjaar een beetje uit de
hand: ik volgde een make-upcursus, leerde vervolgens
performance artist Marjolein van
der Wal, dj Joost van Bellen en
ontwerper Bas Kosters kennen,
en zo is het tien jaar later en is
mijn agenda gevuld met allerlei
soorten creatief (nacht)werk.
De basis is make-up: dat doe ik
nog steeds het liefst.’
GEEF MIJ DE NACHT ‘Overdag
zijn mensen serieuzer en netter,
bezig met hun werk en dat
soort gelul. ’s Nachts, en zeker
in de undergroundscene waar
ik graag kom, zijn er geen
grenzen, waardoor mensen
meer zichzelf kunnen zijn.’
Lachend: ‘En ik zie er natuurlijk beter uit in het donker.’
INSPIRATIE ‘Soms trek ik een
fles wijn open, begin ik ergens
en zie ik wel waar het eindigt.
Ik word niet door één ding
geïnspireerd: juist de combinatie van dingen en hoe die
kunnen botsen, vind ik
interessant. Ik hou van de
kakkerlook, maar ik hou ook
van punk.’
HEEL VEEL TROEP ‘Misschien
verrassend, maar ik hou niet
van kleren kopen. Ik word
zenuwachtig van het bombardement aan lelijke dingen waar
je doorheen moet waden voor
je iets vindt. Ik kom dingen per
ongeluk tegen of vind ze
online.’

TEKST LISA GOUDSMIT, MALU DE BONT _ FOTOGRAFIE JUSTINE LEENARTS _ STYLING DIDO MANI _ HAAR FLOOR KLEYNE VOOR BALMAIN PARIS HAIR COUTURE @ ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT _ MAKE-UP MARIJE KOELEWIJN VOOR ELLIS FAAS COSMETICS EN REDKEN @
ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT _ ASSISTENTEN HAAR EN MAKE-UP DESIREE SCHOUTEN EN FLOOR BERGSHOEFF @ ANGELIQUE HOORN MANAGEMENT _ MET DANK AAN STUDIO ERNSTIGE ZAKEN

ELKE
VERSCHOOR
EN OFRA
BEENEN
(BEIDEN 32)

KLEDING EN ACCESSOIRES BAS KOSTERS (JURK), H&M TREND (BLAZER), GUCCI (LAARZEN), VINTAGE (SIERADEN), DOGGY DOLLY (HONDENJASJE)

PE R SONAL STYLE

‘IK HOU VAN DE
KAKKERLOOK,
MAAR IK HOU OOK
VAN PUNK’

Paul van der Zanden

Lees hiernaast verder
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