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ELLEmedewerkers

BELLA HAY 
(dochter van) is model
Naar welk festival kijk je uit?
‘Het Magneet Festival in 
Amsterdam! Zelfgebouwde bar-
retjes, exposities, hoelahoepen 
en een fijne line-up, met een 
gemoedelijk publiek van jonge 
mensen en oude (sorry mam) 
Roxy-gangers.’
Oscar-winnaar 2012
‘Regisseur Richard Ayoade voor 
Submarine. De mooiste film die ik 
in 2011 heb gezien.’ 
Wat hoop je in 2012 te bereiken?
‘Ik hoop voor een korte periode 
in Berlijn te werken. Het is mijn 
lievelingsstad, voor mijn gevoel 
gebeurt alles daar.’
Wie moet van de buis af?
‘Van mij mag iedereen zijn ding 
doen, maar wat ik echt niet trek 
is Knevel & Van den Brink.’
Favoriete vakantiebestemming
‘Mijn familie woont op Curaçao 
en het is helemaal niet erg om 
daarheen te vliegen. Strandje, 
palmbomen en bloody mary’s.’
Bovenaan je kledingverlanglijstje?
‘Ik zag bij de Topshop knock-
offs van Acne’s pistol boots in 
heftig glitter. Een paar goeie 
Chanel-hakken missen ook nog. 
Schoenenmeisje ja!’
Beste oud en nieuw
‘Met mijn vriend, ouders, zusje 
en beste vrienden op het strand 
van Curaçao, veel champagne 
en snoeihard Springsteens  
greatest hits. Happy new year!’

ERWIN 
BOSCHMANS 
is mimespeler en voor deze 
modeserie ook model 
Waar wil je in 2012 optreden?
‘Ik wil graag terug naar Afrika. 
Ik heb twee keer in Kenia 
gespeeld en wil veel meer van 
het continent ontdekken.’
Naar welk festival kijk je uit?
‘Oerol 2012. Omdat ik er voor 
het eerst naartoe kan. Hopelijk 
speel ik er met mijn solovoor-
stelling De bezoeker, over het 
leven van een vluchteling in 
Nederland.’
Wat hoop je in 2012 te bereiken?
‘Ik hoop met mijn vriendin en 
onze stichting – Soulshine 
Connection – mooie projecten 
uit te voeren. En dat ik me als 
acteur verder kan ontwikkelen.’
Bovenaan je verlanglijstje?
‘Ik ben altijd op zoek naar 
bijzondere oude tassen.’ 
Beste oud & nieuw
‘In 2004 was ik met oud en 
nieuw in Ghana. Ik deed daar 
vrijwilligerswerk en woonde bij 
een familie in een dorp. Die 
avond heb ik voor dertig 
mensen pannenkoeken 
gebakken. Geen vuurwerk en 
champagne, maar een vuurtje 
en kinderen om me heen. Dat 
was een van de mooiste oud en 
nieuws.’

ESTHER 
AKKERHUIS 
verzorgde met Spek en Bonen 
de catering
Beste morning-afterrecept?
‘Koffie verkeerd met een lekkere 
lunch, bereid door iedereen 
behalve mezelf.’
Naar welk festival kijk je uit?
‘Qua werk vind ik een 
van de leukste festivals het 
Oogstfestival. Hét najaarsfes-
tival waarbij “boeren” uit de 
stad en van het platteland het 
Heemraadsplein in Rotterdam 
veranderen in een boerenerf.’
Wat hoop je in 2012 te bereiken?
‘Ik hoop dat mijn cateringbe-
drijfje Spek & Bonen net zo 
succesvol blijft als de afgelopen 
jaren, met uiteenlopende op-
drachten van films tot videoclips 
tot shoots voor tijdschriften.’
Wie of wat moet van de buis af?
‘Pow Nieuws. Die presentator 
kan nog wel een paar lesjes 
gebruiken en de opdringerige 
interviewers mogen wat mij 
betreft thuis blijven.Vreselijk.’
Favoriete vakantiebestemming
‘Italië. De mensen, de taal, het 
eten, de zon, de was die buiten 
hangt, het Lago Maggiore... ik 
kan er geen genoeg van krijgen.’
Beste oud en nieuw
‘Dat was vorig jaar met mijn 
vriendje en acht goeie vrien-
den op een rustig eiland in 
Thailand, aan het strand met 
heel veel buckets of joy... die op 
dat moment heerlijk waren, 
maar die de dag erna de man 
met hamer langs stuurden.’

BONT 
GEZELSCHAP

ELLE presenteert met trots: vier drijvende krachten achter de 
modeserie BONTE OCHTEND op pagina 102. 

Wat verwachten zij van 2012?

JOCHEM SANDERS 
is fotograaf en filmde de 
modeshoot voor ELLE.nl
Wat is je droomproject als fotograaf?
‘Een serie van mensen gepor-
tretteerd in hun eigen wereld.’
Naar welk festival kijk je uit?
‘Het Cannes Lions Festival,  
benieuwd wat de Hotel 
Martinez-sequel brengen gaat!’
Voor wie is in 2012 een Oscar 
weggelegd?
‘Ondanks het feit dat ik in  
november bijna alle genomi-
neerden al wist/had ontmoet 
– en ik kan niet zeggen waarom 
– blijft het verder altijd een 
politiek spel.’
Wat hoop je in 2012 te bereiken?
‘Joy.’
Wie moet van de buis af?
‘Paul de Leeuw, no explanation.’
Favoriete vakantiebestemming
‘April Salome Forest 
Management Area, Papoea- 
Nieuw-Guinea’
Wat staat qua kleding boven aan je 
verlanglijstje?
‘Missoni, altijd.’
Bij welke talkshow zou je een keer 
geïnterviewd willen worden?
‘Zomergasten, sinds ik me kan 
herinneren.’


