Onze herfstbrief
In deze herfstbrief hebben we het o.a. over
Kleur: De kleuren van dit seizoen en de kleur oranje
in het bijzonder. Antwerpen: We nodigen jullie uit om
met ons mee te gaan naar de uitverkoop in
Antwerpen op 3 en 4 januari. Workshops: Angela
geeft een workshop huisinrichting sfeer & kleur op
6 oktober. Nanette geeft een workshop combineren
van kleding op 2 november. Reclame: We maken
reclame voor een collega, die mooie capes ontwerpt.
Veel plezier ermee! Angela & Nanette

Woman’s colors
Bright Chartreuse, een levendig geelgroen met een eer‐
betoon aan een typische lentekleur; het schept een
brug van de hi e van de zomer naar de koeler wordende
dagen van de herfst. Zoals de naam al zegt, Pink Flambé,
is een heerlijk, vurig roze waarin je de hi e nog voelt.
Combineer dit met het levendige en aantrekkelijke Tan‐
gerine Tango voor een constant retro gevoel of om een
kalmerend element in de mix te brengen, combineer
deze vurige kleuren met Ultramarine Green, een diep,
koel blauwgroen.

Oranje
Dit is de twee‐
de kleur van
het spectrum.
Het is de kleur
van vreugde,
enthousiasme
en plezier. De
kleur oranje is
van belang
voor een ba‐
lans tussen li‐
chaam en geest!

Etherisch Rhapsody is een vergrijsd paars dat met zijn
rus ge, gedempte toon doet denken aan comfort en
sereniteit. Honey Gold, een zacht gloeiend geel, wekt de
sugges e van de zacht gedempte schakering van zonlicht
dat een herfstdag opfleurt. Combineer het met het
krach ge Olympian Blue, dat veel zal worden gezien in
sportkleding deze herfst en winter.
Rijk en robuust, French Roast is een fijne, s jlvolle kleur
voor basiskleding in de herfst en een uitstekend alterna‐
ef voor zwart en antraciet. Andere belangrijke neutrale
kleuren zijn het elegante en veelzijdige Titanium, het
ul eme koele grijs, en Rose Smoke, een gedekte roze
nuance die uitstekend combineert met Rhapsody en
Titanium. Kijk voor het complete trendrapport voor
vrouwen op h p://www.pantone.com/

Workshop

Interieur

Sfeer & kleur
Zaterdag 6 oktober
Bij Angela in Limmen,
samen met Natasja Tak, interieurarchitect.
Voor informa e kun je me bellen /mailen: 072‐5052511 /
info@kleurens jl.nl

Wie gaat met ons mee shoppen
in Antwerpen op 3 en 4 januari?
Het doel is aanschaf van mooie kleding in de uitverkoop, overige maal jden, reisverzekering en andere persoon‐
die daar precies op 3 januari begint. Wij, (Angela en Na‐ lijke uitgaven zijn niet inbegrepen. Bel of mail ons met
ne e) gaan mee om u de ateliers van Walter van Beiren‐ vragen daaromtrent!
donck en Dries van Noten (bekende ontwerpers) te laten
zien en we kunnen u adviseren over uw aankopen. Bij
voldoende aanmeldingen gaan we met een bus. Mar‐
griet Noort, travelcounsellor regelt de reis. De calcula e
moet nog wat strakker worden, maar tussen de €125 en
€150 gaat het worden. Hier krijgt u de reis voor, een
Kleding van
diner, een hotelovernach ng op basis van een gedeelde
Dries van Noten
Antwerpen
tweepersoonskamer, met ontbijt. Fooien, drankjes,

Men’s colors
Rhubarb, een diepe, prikkelende
kleur, brengt intensiteit in het palet,
en kan het beste worden gedragen
met Tangerine Tango en Honey Gold.
Ultramarine Green samen met Bright
Chartreuse en Olympian Blue is dé

www.es-cape.nl
Workshop combineren
van kleding

kleurencombina e voor wintersportkleding om s jlvol
van de hellingen af te suizen.
Whitecap Gray is een klassiek oﬀ‐white, dat doet den‐
ken aan het schuim van een omvallende golf onder de
winterlucht. Sea Fog, een grijs met een gedempte paar‐
se zweem, gee precies de juiste hoeveelheid zel e‐
wustzijn en mannelijkheid. Combineer deze twee neu‐
trale kleuren met de kracht van Titanium voor een sub‐
ele en s jlvolle look.

Make‐over
voor heren
maak vrijblijvend
een afspraak bij
Nane e!

op vrijdagavond 2 november van
20:00 –22:00 uur in Nane e’s
studio. Kosten €25.– pp.
Het meenemen van die kleren
waar je geen bijpassende kleding
bij hebt of waar je jouw twijfels
over hebt is handig. Bel Nane e,
tel 0251 822205 voor vragen!

Voor €300.– wordt u de
maten gemeten, u krijgt
een kleurenconsult, een
maatpak, en een
S jladvies!

