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Na het verschijnen van haar eerste
boek over haar zoektocht naar een
nieuwe partner na het overlijden van
haar man kreeg Karina veel reacties
van mannen die vonden dat ze in een
slecht daglicht gesteld werden. Ze be-
sloot daarom een tweede boek uit te
brengen. Karina :”Uit 25 interviews
met mannen en 25 met vrouwen heb
ik 24 verhalen gedestilleerd, waaruit
dan het boek is ontstaan.”
Na het verwerken van al die verha-
len van mensen uit heel Vlaanderen
komt Karina tot de conclusie dat het
niet goed gaat op relationeel gebied :

„Over 20 jaar zullen er bijzonder veel
singles zijn in alle leeftijdscategorie-
en. Men investeert niet meer in een
relatie. Men doet aan ‘partnerhop-
ping’. Om het cru te zeggen, men wis-
selt tegenwoordig van relatie zoals
van onderbroek. Trouwens, op die
bals voor alleenstaanden komen zeer
veel mensen die eigenlijk nog in een
relatie zitten. Zij zijn alleen op zoek

naar een one-night stand. Tot 60
procent, als ik al de verhalen mag ge-
loven. ”
Als je intekent op de website krijg je
om de zoveel tijd een nieuwe afleve-
ring in je mailbox. Niet dagelijks,
maar in schijfjes, zodat je af en toe
eens tussendoor kunt lezen. Vanaf ju-
ni verschijnen de eerste afleverin-
gen. Info : www.lateliefde.be. (PDV)

“Partnerhopping is in”
Karina De Ruyck lanceert internetboek over late liefdes

SINT-DENIJS-WESTREM
- Karina De Ruyck heeft een
boek geschreven over late lief-
des. Het handelt over mensen die
op latere leeftijd een nieuwe rela-
tie willen beginnen. Het is in ze-
kere zin de opvolger van haar eer-
steling ‘Help, ik heb een date’,
dat ging over haar eigen zoek-
tocht naar een partner. Opmerke-
lijk is dat het boek enkel online
verspreid wordt.

Karina De Ruyck laat zowel vrouwens als mannen aan het woord.

BRUGGE - D e n i e u w e
sensatie in de wereld van de
electrotango is ongetwijfeld
Otros Aires. De Spaans-Ar-
gentijnse groep treedt daar-
mee in de voetsporen van Ba-
jofondo Tango Club en Gotan
Project. Otros Aires ontstond
een vijftal jaren geleden in de
muzikale smeltkroes van Bar-
celona door een energieke
vermenging van hippe elec-
trobeats en de meer traditionele
Argentijnse tangomuziek. Na een
reeks succesvolle concerten keer-

Nieuwe tangosensatie in Brugge

de Miguel di Genova, de muzikale
spilfiguur van Otros Aires, naar zijn
geboorteland Argentinië terug.

Daar breidde hij zijn groep
verder uit : naast contrabas,
piano, stem en gitaar, voegde
hij ook nog drums, bandone-
on en keyboards aan de basis-
bezetting toe. Het resultaat :
een origineel geluid met ele-
menten van passionele tango,
dub en acid jazz. Voor het
concert van Otros Aires moet
uop zaterdag 31 mei (21 u.) in
de MaZ zijn (Magdalena-

straat 27, 8200 Brugge). Tickets :
050 44 30 60. Info : www.
airbagfestival.be.

Otros Aires op het Airbagfestival.

GENT - De trendy damesboetiek
GLAM aan de Bennesteeg 12 in
hartje Gent wordt uitgebaat door
Rebecca Serras en biedt een leuke
mix van internationale en natio-
nale modelabels aan. Sinds decem-
ber is wegens het grote succes de
winkel uitgebreid naar drie verdie-
pingen. Heb je binnenkort een
feest ? Zoek je een zakelijke outfit
voor op het werk ? Wil je een gla-
moureus ensemble voor een
avondje stappen met vriendinnen
of voor een romantisch diner ? Of

zoek je gewoon trendy kleding die
goed zit, betaalbaar en uniek is ?
Dan is je zoektocht nu voorbij.
GLAM verdeelt volgende mer-
ken : Kleding : S’NOB by Sans
Noblesse, Vila Clothes, Super
Trash, een heel leuk merk uit Hol-
lywood, Cream, Sirup en Yaya.
Schoenen en tassen van Mimic
Kopenhagen, Sofie Schnoor, Cat-
walk, Bronx en de nieuwste rage :
de super trendy Snowjoggers waar-
in sterren als Paris Hilton en Vic-
toria Beckham rondhuppelen. Te-
vens kunt u bij GLAM terecht
voor exclusieve Juwelen en acces-
soires van Kate & Jules, Be-Ange-
led en Pilgrim. GLAM heeft ex-
clusiviteit in Gent voor bijna al
haar merken. Bezoek ook eens de
website : www.glamshop.be voor
meer info over de winkel en foto’s
van alle collecties. Van 29 mei
tem 01 juni is er braderie met su-
perkortingen. GLAM is dan uit-
zonderlijk geopend op zondag. Je
kunt die zondag shoppen van 10
tot 18 u. GLAM is open op maan-
dag van 14 tot 18.30 u., dinsdag
t.e.m. zaterdag van 10 tot 18.30 u.
Gesloten op zondag en maandag-
voormiddag.

Trendy damesboetiek 

GLAM biedt een bijzonder leuke mix modelabels aan.

Rebecca Serras.
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