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PERSBERICHT 

  
THE BEACH BOYS x VILEBREQUIN 

 
 

 
GOOD VIBRATIONS 

THE BEACH BOYS X VILEBREQUIN 
 

Een nieuwe capsulecollectie in samenwerking met de zonnigste 
hitsensatie uit de jaren 60 brengt ons vibes uit Saint-Tropez op het 

ritme van de Californische cool. 
 
Surfin’ St. Tropez! Vilebrequin en The Beach Boys delen de casual mindset die zo 
typisch is voor de kust. Daarom besloot het merk dit najaar hulde te brengen aan 
de fantastische groep die  “California Girls,” “I Get Around” en “God Only Knows” 
op zijn palmares heeft. 
 
Moeten we ze nog voorstellen? De legendarische Beach Boys, de groep uit de jaren 
60 die generaties lang de soundtrack van de zomer leverde? En wie is beter 
geplaatst om 60 jaar fun, zon en Good Vibrations te vieren dan Vilebrequin, het 
Franse merk dat Saint-Tropez zijn coole uitstraling verleende? 
 
Precies daar, in “de parel aan de Riviera”, stampte Fred Prysquel Vilebrequin uit 
de grond, zijn eigen ode aan de surfstijl die hij op de Californische stranden had 
gespot. 
 
De tropische prints en zonovergoten accenten van deze collectie verwijzen naar 
die onnavolgbare “vrije geesten”, de bakermat van de Californische cultuur van 
de jaren 60 en de gouden jaren van Saint-Tropez. 
 
De exclusieve collectie voor dames, heren en kinderen tovert 365 dagen per jaar 
een glimlach op ieders gezicht. Stel je de iconische zwembroeken van Vilebrequin 
voor, versierd met zeeschildpadden, surfplanken en palmbomen. Of 
ruitjeshemden en retro hoodies, al even charmant als de akkoorden van de Beach 
Boys. Of blauwtinten waarmee je de golven bedwingt en harten verovert ... 
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OVER VILEBREQUIN  
 
In 2021 vierde het Franse Huis, beroemd voor zijn zwempakken, zijn vijftigste 
verjaardag. En ze bewezen in een klap dat ze nog tonnen energie hebben! Hoe het 
komt dat Vilebrequin al zo lang meegaat? Dankzij hun geheime ingrediënten: 
vrolijkheid, een vrije geest en de onvoorstelbare charme van het Saint-Tropez van 
1971. En dan zwijgen we nog over hun ambitie om duurzame, hoogwaardige items 
te ontwerpen die je jarenlang mee op vakantie neemt. Vilebrequin heeft in meer 
dan 62 landen voet aan de grond gekregen en eert met hun uitgebreide 
productgamma, van prêt-à-porter tot strandaccessoires, de kunst om dag na dag 
te leven op het ritme van de zon. 
 
Innovatie staat voorop, wat hun ambitie voedt om oplossingen, textiel en 
duurzame procedures te ontwikkelen die uitsluitend een impact hebben op jouw 
vakantie, niet op de oceaan. De oprichting van de nieuwe Fondation Vilebrequin, 
die de bescherming van oceanen vooropstelt, is een nieuwe mijlpaal op weg naar 
dit engagement. 
 

 
 

—  
 
Dit najaar wordt op en top zomers, dankzij de collab Vilebrequin x The 
Beach Boys, vanaf 10 oktober in de boetieks en op vilebrequin.com 
 
Facebook: Vilebrequin 
Instagram @vilebrequin 
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https://www.vilebrequin.com/eu/fr/recherche?q=Collection%20Cruise&start=0&sz=12
https://www.facebook.com/VILEBREQUIN/
https://www.instagram.com/vilebrequin/

