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Champagne en street art
in The Magic City Miami
Partyhoofdstad. Miami is –
volgens de Amerikanen zelf
– de meest sexy stad van de
VS. Metro ging erheen om de
hotste spots voor je te vinden
in alle (uit)hoeken van de
stad.
De flessen champagne vliegen als
warme broodjes over de toonbank,
terwijl breedgeschouderde mannen
in strakke shirtjes met hun creditcard
wapperen en hooggehakte vrouwen
langs paraderen. Ondertussen slingert
er een danseres aan touwen op een
podium.
South Beach is the place to be als
je van over de top houdt. Met zon,
zee, strand en mooie mensen als
hoofdingrediënten. De party hotspots
hier bestaan uit chique clubs als Liv
(in het Fontainebleau hotel), Mokaï,
Set, Amnesia, the Mansion en the Lewis. Mocht je de connecties hebben,
regel dan gastenlijstplekken, anders
sta je in de rij. En die is lang. Tip: de
woorden ‘NFU list’ uitspreken, wil ook
nog wel eens helpen. Wij mochten in
ieder geval direct een stuk of dertig
mensen voorbij lopen, werden naar
binnen begeleid én kregen zelfs nog
consumptiebonnen mee. NFU staat
voor ‘No Fuck Ups’, en inderdaad: dat
is alleen voor VIP’s en pers weggelegd.
(Maar schroom zeker niet dit ook te
gebruiken - je hebt het echter niet van
ons.)
Wat je vooral aantreft in deze
clubs zijn VIP-areas, bovengenoemde
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Uitgaan in Miami is hip. / YVETTE BAX

mannen die flessen champagne van
honderden dollars - zonder ervan te
drinken - in de rondte leegspuiten, en
dames met siliconen gevulde voorgevels in mini-jurkjes. Vermakelijk om
gade te slaan, maar na een paar avonden werd alle overdaad in deze plastic
fantastic scene ons toch wat teveel.
Liever feesten we in Downtown Miami. Want daar vind je edgy clubs en
bars waar je fijn en ongestoord kunt
dansen (lees: zonder naaldhakken in
je voet geboord te krijgen), en waar
je niet je hele maandsalaris hoeft uit
te geven voor een paar drankjes. Ga
bijvoorbeeld naar jazzbar Bardot - ver-
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noemd naar Brigitte inderdaad - met
live muziek van te gekke soulbandjes
en zwoele rode sfeerverlichting. Met
stip op nummer 1 staat bij ons de
‘open air’ club Vagabond. Hier kun je
zowel binnen als buiten dansen - in
een tuin met sfeerverlichting, kampvuur én een barbecue.
Ook Midtown mag je niet overslaan tijdens je partytour. Hier vind je
namelijk het Wynwood Arts District,
dat zeventig musea, galeries en expositieruimtes herbergt. En dat terwijl
het drie jaar geleden nog als ‘getto’
werd bestempeld. Maar daarvoor ga je
niet naar Wynwood. Daar ga je naar-
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toe voor de met graffiti en street art
beschilderde Wynwood Walls. Dé place to be is de Wynwood Kitchen & Bar.
Je kunt er zowel binnen als buiten
tussen de beschilderde muren eten of
een late night drink nuttigen. En met
een beetje geluk word je voorzien van
zowel live muziek, als van street art
die live voor je neus wordt gemaakt.
Conclusie: Miami has got it all, en
heeft wat ons betreft zijn bijnaam Magic City volledig verdiend.

Bauer met
BN’ers de tent in
Frans Bauer gaat binnenkort kamperen
in Frankrijk voor een nieuw programma. In Vive La Frans, het officieuze
vervolg op Bauers Zigeunernacht,
ontvangen Bauer en zijn broer Dorus
iedere aflevering een andere bekende
gast. Vive La Frans wordt vanaf eind
augustus uitgezonden.
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