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De weg van Ajbilou | Rosdorff naar MBFWA
Het modeduo nam de kijker via Instagram mee naar hun eerste @tting
4 jul 2017 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Ajbilou | Rosdorff staat voor zero waste fashion en gooide tijdens de
afgelopen editie van MBFWA hoge ogen met hun op Japan
geïnspireerde collectie. Vandaag nam het modeduo het Instagramaccount van MBFWA over om de kijker mee te nemen tijdens de Jtting
van hun nieuwe collectie. Wil je de showstukken in het echt zien?
Verzeker jezelf van een plek met een ticket voor hun show op 16 juli.
Het Amsterdamse atelier van couturier Puck Jansen was vandaag de plaats van bestemming
voor de @tting van de nieuwe ontwerpen van Yasmina Ajbilou en Lynn Kate Rosdorff. Een
bijzonder moment waar ook Creatief Directeur Iris Ruisch bij aanwezig was. Bepakt en bezakt
vertrok het duo vanochtend met de trein vanuit Utrecht naar Amsterdam om vervolgens te
starten met een stukje bodypainting: “In plaats van speciaal handschoenen en sokken te kopen,
hebben we besloten om deze items op ons model te schilderen”, aldus Yasmina. “Puck Jansen
heeft ons geholpen met de uitvoering van de collectie en haar atelier is groter, dus heel @jn dat
we hier vandaag mogen passen. Een heel spannend moment!”
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Bepakt en bezakt vanuit Utrecht naar het atelier van Puck Jansen in Amsterdam. © Instagram

Flamboyant en fragiel tegelijk
Na de fraaie ensembles van hergebruikte materialen tijdens de 26ste editie van Mercedes-Benz
FashionWeek Amsterdam, belooft de aankomende collectie een stuk extravaganter te worden.
Lynn: "Wat je kan verwachten? Veel bedrukte en geverfde stoffen, borduurwerk, `uffy-materialen,
verschillende technieken en veel laagjes. Het wordt echt een explosie van materiaal, kleur, prints
en proporties.”
De collectie is ontworpen rondom het concept van more is more en toont ook werk van Future
Generation-deelnemer Ruud Anthoni. “Het decor en de muziek van onze show wordt net zo
uitbundig als de kleding, maar de modellen zijn heel plain en fragiel. Het verbeeldt precies de
boodschap van onze collectie: de huidige trend van jezelf te etaleren. Naar ons idee voert
iedereen tegenwoordig continue zijn eigen theaterstuk op en durft niemand zijn ware ik te tonen”,
aldus Yasmina.
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Kijk vandaag mee in onze instastories hoe @ajbilou_rosdorff de laatste hand legt
aan hun collectie en koop je tickets voor de show aanstaande 16 juli op MBFWA
! " ! special thanks to @nooteboomtextiles
4 JULI
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There is gonne be a lot of hand stitching, dyed fabric, lots of colours and many
crazy shapes in our new ZERO WASTE COLLECTION! # $ ♻ & $
@ajbilou_rosdorff book your tickets now -->
https://fashionweek.nl/event/1216/ajbilou-rosdorff-men/tickets <-- Looking
forward to seeing you guys there! Thank you so much for making our dream
come true ' ' ' ' ' special thanks to @nooteboomtextiles
#amsterdamfashionweek #mbfw #collab #fashionweek #fashion
#connectingpeople #behindthescenes #zerowastefashion #fairfashion
#sustainablefashion #localmade #exhibition #expo #work #outspokenstore
#utrecht #amsterdam #madeinitaly #madeinantwerp #madeinthenetherlands
#wemadeyourclothes #vogueit #conceptual #art #fashionmeetsart
#ajbilourosdorff #textileart
4 JULI

Instagram

"Naar ons idee voert iedereen tegenwoordig
continue zijn eigen theaterstuk op en durft
niemand zijn ware ik te tonen."
Het leven naast MBFWA
“Naast Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam zijn Ajbilou en Rosdorff druk bezig met
verschillende tentoonstellingen en tv-programma’s. Lynn: “Op vrijdag opent Opium
TorenkamerEXPO in VondelCS. De expo wordt gecureerd door Aynouk Tan waarvoor we een hele
toffe en out of the box installatie bouwen. Na MBFWA wordt onze collectie tentoongesteld in de
etalage van Outspoken in Den Bosch en doen we mee aan de Kunstnacht. Daarnaast komen we
in het NPO 3/ Zapp-programma Hip voor Nop en zijn we aan het vloggen voor VROUW.nl. Deze
opnames worden vlak voor MBFWA uitgezonden. Ja, we zijn lekker druk!”

De MBFWA-show van Ajbilou | Rosdorff belooft een extravagante en kleurrijke presentatie te
worden. Wil je hier ook onderdeel van zijn? Koop dan nu je ticket voor hun show op 16 juli
(17:00u-17:30u).
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Work in progress, op 16 juli zie je tijdens MBFWA het eindresultaat! © Instagram
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De collectie bevat veel bedrukte en geverfde stoffen. © Instagram
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Work, work, work © Instagram
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De nieuwste collectie van Ajbilou | Rosdorff belooft zeer uitbundig en kleurrijk te worden. © Instagram
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Het kledingstuk als schildersdoek. © Instagram
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Yasmina Ajbilou en Lynn Kate Rosdorff. © Instagram
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