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Wolken
krabben in
Bangkok
In Bangkok wordt binnen-
kort gestart met de bouw
van MahaNakhon ('grote

metropolis'). Het is ont-

worpen door 0le Scheeren
van 0MA, het architecten-
bureau van Rem Koolhaas
Wie de tekeningen bekijkt,

kan zich afvragen of ole

zich soms heeft uitgeleefd
met lego, en her en der

een paar bouwstenen
ertussenuit heeft gehaald

Hierdoor zijn extra ruimtes
voor balkons en terrassen
ontstaan. ln het torenhoge
gebouw zullen kantoren,
twee luxehotels, aPParte-
menten, winkels en horeca
gehuisvest worden. Voor

een penthouse moet 6,7

miljoen euro worden be-
taald. Een schijntje volgens
projectontwikkelaar SoraPoi

Techakraisri van PACE
Development: "Voor dat
geld vind je in SingaPore
of Hongkong amPer een

f atsoenlijk tweekameraP-
partement," In deze barre

economische tijden een

teken van ultiem vertrou-
wen in de Thaise economle
of financidle zelfmoord? De

tijd zal het leren. EB

www. m aha- nakhon. com

*,'

Eetlestiin
ln het New Yorkse Nel

wel vaker bekende n-:

Beyonc6 daar onlan;.

(zie foto), Het restaur:-

lvladison Avenue kor -

op toen Roman Abrar

daar met negen rnar :

genleten. De wit te t r ' . . -

mignon waren nlet  a:^-

gingen twee f lessen :

en dr ie f lessen La T€.: '

voor 5.000 dol lar  Pe'  ,

o l iemagnaat moest : .

47.221 dollar alltkke-

inbegrePen 204/o ioc

Maar hi1 l iet  nog eer:

extra oP net scnote .

taal spendeerde hil : -

ofwel  een dikke 35.:

HOUSE OF'AMSTERDAM

Als u in de afgelopen vijftig jaar een

bezoek hebt gebracht aan het Theater

Museum in Arnsterdam, weet u waar

we over praten: een Pand, gelegen aan

de prestigieuze Herengracht. Bijna 4OO

jaar geleden werd hier een suikerfallriek

gebouwd. Later huisden er onder meer

de oprichter van het V.O.C en een aan-

tal burgemeesters. Maria Luyken zorgde

in 1728 voor een fraaie verbouwing De

in Lodewiik XIV-stijl gehulde muur en

plafondschilderingen van Jacob de Wit

en lsaac Moucheron ziln nog steeds

in originele staat en geven het huis zijn

unieke karakter. Goed nieuws: tegen-

woordig is deze locatie te huurl Milionair

was er als de kiPPen bi1 en gebru kte

de ruimte, nu House of Amsterdam

genoemd, als decor voor de fotoshoot

met Estelle Gullit (P46). MK

www.houseof amsterdam.com

TE KOOP:
CARLAS CASTLE
ln de heuvels nabij Turijn, op een land-

goed van 70 hectaren, ligt Castagneto

Po. Dit uiT oe ellde eeJW slammende

kasteel telt meer dan veertig Kamers,

samen goed voor 2 000 vierkante me-

ter woongenot - dat is nog exclusief de

enorme kelder en het tuinhuisje. Ooit

woonde er een kleine prinses Zij werd

jaren later topmodel6nfirst lady van

Frankrijk. Haar naam: Carla Bruni. TT

Prijs: € 19.00a.a00,'

www.christiesgreatestates'com
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