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Festfixarens fester &
expolitikerns dyrgrip
De flesta festfixare har lagt sig på rygg för att invänta bättre
tider och slopade restriktioner.
FREDRIK
Så icke Micael Bindefeld som så
REINFELDTS
ofta innehar pole position bland
MODECHOCK

kalasmakarna. Förra veckan höll han
i inte ett utan två kändistäta event,
men av vitt skilda karaktär. Ena kvällen bjöd han in till vip-middag på
persiska Östermalmskrogen Coup
D’Etat, dagen efter delade Micael
Bindefelds stiftelse till minne av
Förintelsen ut stipendium på Dramaten med idel partiledare och
kronprinsessan Victoria på plats.
Det rapporterar vi mer om längre
fram.

Den här veckan drar

den efterlängtade tv-kolossen Melodifestivalen
i gång, dock något stukad. Melloledningen
hade vässat armbågarna efter förra årets
karantänfestival utan
publik. Nu jävlar skulle
det firas och festas
och skrålas
”Nu
köööööör
vi!”. Men
omikron
och Folkhälsomyndigheten
ville annorlunda.
Därför
har vi
lagom
till
lördagens
premiärsändning
valt ut
Christer
Björkmans
efterträdare
på schlagergeneraltronen,
Karin Gunnarsson, för att svara
på våra frågor.
Nu köööööör vi!

Stilig

Klädd i skinn
n Hedda Stiernstedt sportade en spännande skinnkreation.

n Susanne Ljung har radioprogrammet ”Stil” i P1.
Så klart hon var på plats.

Känd från thriller
n Skådisen Alexej Manvelov känner vi bland annat igen från tv-serien ”Innan vi dör”.

Snittar på
Tiffanys
n n Exklusiva juvelfirman Tiffany
& Co har slagit upp dörrarna till sin
nya flaggskeppsbutik i Stockholms innerstad bredvid grannar
som Chanel, Gucci och Prada.
n n Det bjöds på snittar, bubbel
och sång av suveräna Janice.

ANNA & HANS SHIMODA om folk i farten
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Vad vi dock noterade var att expolitikern Fredrik Reinfeldt hade ballat till sig rejält. Han hade en svindyr
Pradaväska hängande över axeln,
komplett med en liten miniväska på
axelbandet som är det hetaste man
kan ha just nu.
Vad ni kanske inte tänkt på är att
vi gör de flesta av Aftonbladets intervjuer med så kallade jubilarer,
de som fyller jämna år. Ingmar
Bergman-skådespelaren Harriet
Andersson uppnår den aktningsvärda åldern av 90 år den 14 februari
och det ville vi naturligtvis uppmärksamma.
Efter ett rejält detektivarbete så
nådde vi en av hennes nära vänner.
Det visade sig att Harriet inte har
lust att göra intervjuer. Vi ska dock
inte känna oss nedslagna, hon har
enligt samma vän tackat nej till en
intervju över närmare åtta (8!) sidor
i amerikanska Vanity Fair inför
90-årsdagen. Kallas väl integritet.
Eller kanske lite dumt.

n n Bland gästerna
märktes ”Vår tid är
nu”-stjärnan Hedda
Stiernstedt, modeprofilen Sofi Fahrman och
SVT:s Parisa Amiri.
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Bubbligt
Dök upp själv
n Bathina Philipson dök
upp utan maken Aje Philipson.

n Skådespelaren
Evin Ahmad minglade med bubbel.

