JFK / TRENDS

SWAG
2019 is, qua mode
althans, een cocktail van
Miami Vice, Fear and
Loathing in Las Vegas en
The Terminator. Double
breasted pakken zijn
weer bon ton. Het jasje
draag je liefst zonder
shirt, zodat je sixpack
mooi uitkomt. Met een
spierwit pak maak je dit
seizoen je fashion
statement, al is de
nieuwe kleur sage
(grijsgroen) ook een
optie. Ook heel avantgarde: de bucket hat à la
Hunter S. Thompson. Ook
mag je volledig in het
leer gestoken de straat
op, mocht je daar
behoefte aan hebben.
Hasta la vista, baby.

Rising
Star
De Australische
Katherine Langford
(22) is een van de
meest veelbelovende Hollywood-talenten van dit moment.
En bloedmooi.
Dat ook.

lekker
compact
2019 wordt nog meer
het jaar van de
elektrische auto,
want ook mainstream merken gaan
meedoen. Waar wij
ons op verheugen:
de Audi e-tron, Kia
e-Niro, Volvo
Polestar, Mercedes
EQC en de Tesla
Model 3 (eindelijk).
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vijf dingen
uit 2018
5 Dingen uit 2018 die écht niet
meer kunnen in 2019, aldus een
rondje internet:

1
2
3
4
5

Waar moet je zijn? Wat trek
je aan deze zomer? Wie wil
je volgen? JFK zet de
trends voor 2019 op een rij
en voorspelt: het wordt
een mooi jaar.
TEKST FRANKE VAN HOEVEN

Fortnite
De term ‘informatie ophalen’
Nerd sneakers
Beadies (kleine mutsjes)
Trump for president

razendsnel
internet
5G met een briljant bereik, zelfs
op drukke plekken als festivals,
zal ‘ergens in 2019’ worden
uitgerold, te beginnen met de
stad Amsterdam.
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uit

in

Hamburgertenten met
jolige namen

Vega(n)
restaurants

Industriële
look

Huiskamergevoel

Horecatenten
zonder duidelijk
thema

Alles draait om
de beleving

Foodtrucks

Foodhallen

All you can eat

AYCE Deluxe (de
chique versie
van je volvreten)

smart
home
3 apparaten die je wilt hebben:

1	Google Home
Hij beantwoordt al je
vragen, boekt kaartjes voor
je favoriete show en plant
je afspraken in. Hoe
konden we ooit zonder?

2	Tado Slimme
Thermostaat
Een self learning apparaat
dat door middel van
geodetectie weet wanneer
je in de buurt bent, zodat
‘ie je huis kan verwarmen.
Voelt hij dat het raam
openstaat, of weet hij
wanneer er niemand in
huis is, dan verlaagt hij de
temperatuur juist. Stoken
voor de duiven is vanaf
nu verleden tijd.

3	Nest Hello
Altijd zien wie er voor je
deur staat (ook als je zelf op
pad bent) dankzij een app.
Nachtvisie, een bewegingssensor, 160 graden gezichtsveld én de mogelijkheid
tegen de persoon te praten
die voor je deur staat: vanaf
nu ben jij zélf Big Brother,
waar je ook bent.

fitboy
De Nokia Body en Nokia Body Cardio
meten je gewicht, BMI, vetwaarden,
bot- en spiermassa. Alle gegevens
die de weegschaal registreert kun je
in de Health Mate-app raadplegen.
Sjoemelen is er niet meer bij.
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Avo-no-go
‘The Avocado Show serves
visually stunning and incredibly
tasty signature dishes made with
love from sustainable and socially
responsible avocados,’ aldus de
site van wat vorig jaar het meest
gehypete restaurant van Amsterdam was: The Avocado Show.
Was leuk voor even, maar
inmiddels kunnen we geen
avocado meer zien.

Bizzey

zo
klinkt
2019
2018 was het jaar van hiphop, 2019
doet dat dunnetjes over. Anders dan
vorig jaar gaan Nederlandse hiphoppers niet alles eindeloos herha-hahalen in hun nummers. De sound die
Bizzey vorig jaar groot maakte met
nummers als ‘JA!’ en ‘Drama’. Qua
hiphop mag het dit jaar allemaal wat
rauwer en echter. Boef geeft daar met
zijn album 93 een perfect voorzetje
voor. Bovendien is de weg vrij voor
R&B uit de vrouwenhoek, met nieuwe
artiesten als Rimon voorop. De massa
gaat minder hard op doodgebeukte
EDM, maar keert zich langzaam weer
naar pure muziek. Dus wie weet maakt
zelfs de rock weer een comeback.

ken
uzelve
Zodra we offline zijn, gaan we
graag voor quality time. Bijvoorbeeld door onszelf de hemd van
het lijf te vragen met behulp van
de klassieke vragenlijst van
Proust (in een nieuw jasje
gestoken) die tot meer
zelfinzicht moet leiden.
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Het leven
is een feest
Lukas Foks, head of influencer
marketing bij Xmple, én notoir
festivalganger vertelt wat je dit
jaar op partygebied niet mag
missen:

Pleinvrees & De Zon
‘Het pinksterweekend van dit jaar
kun je volledig op het NDSM-werf
in Amsterdam terecht voor fijne
beats en een ‘oogverblindend
mooie teringzooi’. Vorig jaar
draaide Fritz Kalkbrenner en Oliver
Koletzki het dak eraf. Rumour has
it dat dit jaar het line up-budget
verdubbeld wordt.

dior
design
Designer Kim Jones ontwierp voor
Dior Homme handtassen in diverse
soorten en maten. De zogenaamde
saddle bag kun je als schoudertas of
cross body-tas dragen. Ook de
buideltassen blijven nog even en op
de catwalk waren ook geeky ‘paspoort’-tasjes voor om de nek te zien.
Vind je dit niet mannelijk genoeg, dan
kun je ook nog kiezen voor een ‘army
vest’ met verschillende vakjes om je
troep in op te bergen.

8 en 9 juni 2019
Dezon.in

Toffler Festival
Half mei verhuist de tofste club
van Rotterdam weer voor één dag
naar buiten. In het Roel Langerakpark kun je ouderwets Rotterdams
raven tijdens het vijfjarig jubileum
van het Toffler Festival.

18 mei 2019
Toffflerfestival.nl

Surfana Festival
Ben je meer van het surfen? Dan
wordt Surfana Festival, op
camping De Lakens in Bloemendaal, jouw hit van deze zomer.
Een heel weekend lang (of kom
gewoon een dag langs) staat dit
festival in het teken van surfclinics
en bands uit plaatsen rond alle
zeven zeeën.

6-8 september
Surfanafestival.com

streaming
battle
Netflix zette in januari 36
nieuwe titels online, Disney
komt eind dit jaar met Disney
on Demand. Videoland, Apple
TV en Amazon beloven een
heleboel nieuwe shows. Ook
komen er nóg meer streamingdiensten bij die zullen vechten
voor een plek op de markt,
zoals Facebook Watch, CBS All
Excess en YouTube Premium.
Nóg meer bingewatchen, dus.

culture
club
Concerten, festivals, films, vinyl re-issues. Hoe vind je je weg in
het enorme aanbod? Geen paniek, wij gidsen je langs al het
spannends dat je de komende tijd niet wilt missen.

albums

PRINCE
MUSICOLOGY
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puik
profiel
‘Er treedt een bepaalde volwassenwording op in ons online
gedrag,’ aldus trendwatcher Lieke
Lamb. ‘Zo kijken we kritischer
naar onze privacy. En kwam je
vroeger nog weg met een foto
van je boterham met pindakaas
op je social media profiel, dat kan
nu echt niet meer.’

MASSIVE ATTACK
MEZZANINE

aaAndacht!

NEIL YOUNG & CRAZY HORSE
RAGGED GLORY

DAVID BOWIE
LET’S DANCE (REMASTERED)

films

concerten

Captain Marvel
Maart

Jason Mraz
Maart, AFAS live

What Men Want
Maart

The Kooks
Maart, AFAS Live

Avengers 4
April

Rufus Wainwright
April, Carré

Pokémon: Detective Pikachu
Mei

Lucky Fonz lll
April, Doornroosje

John Wick 3
Mei

UB40
April, Ziggo Dome

Spider-Man Far From Home
Juli

Eagles
Juni, Ziggo Dome

Artemis Fowl
Augustus

Maroon 5
Juni, Ziggo Dome

Joker
Oktober

Bon Jovi
Juni, Goffertpark

Bond 25
Oktober

Bløf
December, Ahoy

Een landschap op je trui of een
‘patronenclash’: vestig de
aandacht op jezelf met je outfit.
Vooral bij de Italianen Versace,
D&G en Valentino vind je patronen
en prints die bijna pijn aan je
ogen doen, en die je ook nog
eens naar hartenlust mag
combineren. Leef je uit!
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beetje
vet erin

mannen met
baarden
Hij is langzaam op z’n retour, maar nog steeds
alomaanwezig: de baard. Volgens de East Coast
Beard Bros, het Canadese bedrijf met heerlijke
olies, balm en zeep voor je gezichtshaar, kun
je dit jaar alle kanten op, qua model:

1 Designer baard
		
Een zeer korte
paar-dagen-baard,
die je in toom houdt
met een goede olie.

3 Balbo
		Denk Robert Downey
Jr. Slank snorretje,
kort baardje, geen
bakkebaarden.

5 Hollywoodian
		Gedragen door celebs:
snor vast aan de baard,
geen bakkebaarden, kale
nek.

De hanenkam is terug. Het ruige
jaren 80-kapsel is een zachtere
versie van de mohawk: de
fauxhawk. Deze nieuwe
hanenkam is een stuk minder
agressief: lang niet
zo hoog en losjes
gestyled. De
zijkanten van je haar
scheer je weg. Mocht
je iets met kleur
willen doen, dan kies
je voor een ‘licht
kleurverloop’. Niet
geschikt voor
vlashaar en krullenbollen, tenzij je elke
dag met de stijltang
in de weer wilt.

2 Cirkel
		Type goatee:
ofwel het pratende
k&%$tje: snor en
baard rond de mond.

4 Garibaldi
		De betere tovernaarsbaard, met
grote volle snor,
bakkebaarden en
veel haar op de
wangen. Alles
uiteraard keurig in
toom gehouden
met olie.

mat
zwart
op je
muur
Dé kleur dit
jaar voor je
interieur:
matzwart. Voor
je borden en
bestek, maar
ook voor op
je muur.
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hoe vieren
we vakantie
hoe
vieren we
vakantie

krant op
je tablet
Apple komt, naast een heleboel nieuwe apparaten uiteraard, in
het voorjaar met een streamingdienst voor kranten en tijdschriften: Apple News. Voorzien van een speciale app die het lezen
van kranten, tijdschriften en blogs stukken makkelijker maakt.

krakende
beurs
Hoe gaat het met onze economie? Groeit die gestaag door? Of
zullen alle bubbels (de huizenprijsbubbel, de beursbubbel, de
social media-bubbel) barsten?

1

In 2019 is het raadzaam...
...een heleboel aandelen te
kopen, omdat*: de economie nog
even blijft groeien, al gaat die
groei steeds minder hard. We
blijven spulletjes kopen. De
rente blijft laag.

Wat te doen?
Investeer à la miljardair Warren
Buffet. Dat betekent: neem
aandelen in de technologie,
het bankwezen en de transport.

2

*WELK ADVIES JE OOK OPVOLGT: JFK IS NIET AANSPRAKELIJK
VOOR KLAPPERS/DALINGEN VAN JE AANDELENPORTEFEUILLE.

Trendwatcher Tessa aan
de Stegge: ‘In 2019 gaan
we naast verre reizen,
campertrips en citytrips
ook op micro-avontuur.
Even ontsnappen aan
de ‘always on’-cultuur
wordt steeds populairder. Dat betekent: slapen
onder de sterrenhemel
op je eigen dakterras
of in eigen tuin, de
nacht doorbrengen
in een tent in de
Biesbosch of ontsnappen aan het dagelijks
bestaan door een
(meerdaags) festival
te bezoeken.’
Trendwatcher Tessa aan de
Stegge: ‘In 2019 gaan we naast
verre reizen, campertrips en
citytrips ook op micro-avontuur. Even ontsnappen aan de
‘always on’-cultuur wordt
steeds populairder. Dat
betekent: slapen onder de
sterrenhemel op je eigen
dakterras of in eigen tuin, de
nacht doorbrengen in een tent
in de Biesbosch of ontsnappen
aan het dagelijks bestaan door
een (meerdaags) festival te
bezoeken.’

In 2019 is het raadzaam...
...al je aandelen te lozen, omdat*:
er een beurscrash aan zit te
komen die die uit 2008 doet
verbleken. De redenen: de
torenhoge schulden van, nou ja,
de hele wereld. De hoeveelheid
geld die is bij geprint de afgelopen jaren. De bubbels die op
spatten staan. Plus: het wordt tijd
voor een harde neerwaarste
spiraal, want dat is alweer even
geleden.

Wat te doen?
Investeer in goud of risicogebieden als China en Japan, aldus topbelegger Jim Rogers.

