CHILLAX
Tips voor een topweek

KAARTJE
LEGGEN,
NIEMAND
ZEGGEN
HUDA’S HAPPY
ENDING

Karolien Bogaerts en

Als moslima een ge-

verzot op musea. Om-

schikte man vinden is

dat ze het spijtig vinden

Joke Schrauwen zijn

niet altijd a walk in the

dat sommige mensen

park. Dat weet Huda

de connectie met kunst

Fahmy maar al te goed.

verliezen omdat ze over-

In haar graphic novel

spoeld worden door
vaak saaie en lange

neemt ze de lezer mee

infobordjes, brachten ze
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Dat kunnen we regelen
langs ongeschikte huwelijkskandidaten, roddelende tantes en maatschappelijke verwachtingen. Met veel humor
vertelt Fahmy hoe ze,

uiteindelijk de man van

Klaar voor
een zwoele zomer?

haar leven ontmoette.

Hij vierde nog maar pas z’n 32ste verjaardag, en toch is

balancerend tussen tradities en eigen keuzes,

Huda Fahmy, Dat kunnen
we regelen - € 15 Uitgeverij Pelckmans.

Artonaut op de markt.
Denk: 55 kaartjes die
ervoor zorgen dat je je
museumbezoek op een
heel andere, bruisende
manier ervaart. De expo
zelf vormt het startpunt
en op de kaartjes staan
je opdrachten: de ene
keer moet je zelf creë-

Leon Bridges al aan z’n derde album toe. De Amerikaanse

ren, de andere keer

singer-songwriter doopte z’n jongste plaat Gold-Diggers

discussieer je bijvoor-

Sound, naar het stijlvolle boetiekhotel in Los Angeles waar-

beeld over een werk.

in hij twee jaar lang woonde en werkte. Als de eerste single

Je kan ze in je eentje of

Motorbike - soulful, sexy en mellow - enige indicatie is, zou

samen met je museum-

dit de zwoelste zomerplaat van 2021 kunnen worden.

buddy gebruiken.

Leon Bridges, Gold-Diggers Sound - € 16,99 - Columbia Records.

Karolien Bogaerts en
Joke Schrauwen,
Artonaut - € 15 Uitgeverij Pelckmans.

Net als in L.A.

Burgerfans kunnen hun hart ophalen bij
Smash Burgers, een nieuwe hamburgertent
in Elsene. De eigenaars surfen volop mee op
de nieuwe burgertrend waarbij het vlees net
als in L.A. geplet wordt op een hete bakplaat.
En dat verschil proef je!
Van Elewyckstraat 1 in Elsene (Brussel), ma en
di gesloten, meer info via Smash.brussels.
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