
Kijkje in het atelier van Futura in Deventer: “Er
wordt hier gewerkt. Echt gewerkt.”
Anne Bosman, Sanne Schepers en Tom Renema werken in een voormalig
FrieslandCampina-pand
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Wat een prachtige locatie, kunnen jullie hier iets meer over
vertellen?
Renema: “In dit pand aan de derde havenarm zat vroeger het FrieslandCampina Research &

Development Centre. Op deze eerste verdieping waren de kantoren. Wij hebben daar nu onze

atelierruimtes. En waar we nu staan, was vroeger de personeelskantine. Dat is nu mijn kantoor.

We delen dit pand met een van de taxicentrales in Deventer en omgeving. Die zitten beneden op

de begane grond, waar voorheen de laboratoria zaten. Erg Wjn, want ze rijden af en aan waardoor

het pand dag en nacht beveiligd is.”

Bosman: “We zitten hier sinds begin juni 2015. Hiervoor zaten we in het centrum in een ruimte

van 20 m². Op een gegeven moment hadden we de kleding boven onze werkplek hangen en zat

onze stagiaire Marlien bijna onder de tafel te werken. Sanne en Esmee zaten praktisch bij elkaar

op schoot achter het bureau. Je kon gewoon niet meer langs de machines heen.”

Schepers: “Oh ja, haha! In Amsterdam zit je er vaak zo bij. Wel heel gezellig, zo klein.”

Ik zie hier in het kantoor ook een DJ booth staan? Iedere week
feest?
Schepers: “De DJ booth is ook een aandenken aan Club FUTURA, maar voor de rest gebruiken we

hem vrij weinig. We testen er wel onze showmuziek mee.”

Bosman: “Tijdens onze shows wordt er altijd live gedraaid. In onze vorige show draaide een

vriend van ons, Sluwe Vos, een kleine set en aankomende show komt er ook weer live muziek. De

mensen van de techniek vinden het altijd wel spannend, omdat er met vinyl wordt gedraaid. Dat

is een risico, maar eigenlijk hopen we dat de naald er een keer af gaat. Dat maakt het alleen

maar echter, in plaats van het opzetten van een cd.”

Wat zijn de voordelen aan werken vanuit Deventer?
Bosman: “Deventer is een echte werk- en maakstad. Een soort van Moskou aan de Ijssel. Een

socialistisch bolwerk. Er zitten hier in de buurt veel zeefdrukkerijen waarmee we samenwerken.

Ons kantoor zit op een perfecte plek. DHL, PostNL, UPS, alle postbedrijven zitten bij ons om de

hoek zitten. We hebben dus alles vóór twaalf uur binnen en je kunt tot laat verzenden. Een soort

van snelle koeriersdienst!”

Renema: “Deventer kent niet veel mode-ontwerpers, daarin zijn we uniek. Voor ons is dat heel

gunstig, want we krijgen veel lokale publiciteit van bijvoorbeeld RTV Oost en de Stentor. Dat heb

je niet snel in Amsterdam. Ik kan het iedereen aanraden om buiten Amsterdam te werken. Ik ben

half Amsterdammer en draag de stad een warm hart toe, maar hier is het groter, goedkoper en je

kunt makkelijker dingen opzetten.”

Bosman: “We zitten hier heel graag. Naast de grootte van het pand hebben we ook nog een tuin

aan het water. En met de auto ben je zo in Amsterdam.”

Schepers: “Voor tentoonstellingen, feestjes en openingen gaan we vaak naar Amsterdam. Je zit

in Deventer echt in een bubbel. Voor het werk is dat heel Wjn, vooral nu in de aanloop naar de

show. Je hebt hier geen abeiding en kunt je goed focussen, maar soms moet je er wel even uit en

kijken wat er allemaal gebeurt.”

Wat doen jullie trouwens het eerste als jullie hier ’s ochtends
aankomen?
Schepers: “Koce! Ik ben hier meestal als eerste en pak dan meteen koce! Renema komt vaak

wat later en die kan dan meteen aanschuiven. We drinken koce altijd staand, we gaan nooit

zitten. Het is gewoon even gezellig samenzijn en dan meteen weer door. Kom, dan laten we jullie

de atelierruimtes zien.”

Wow, wat een grote ruimtes! Vijf atelierruimtes?
Schepers: “Ja, we hebben een ruimte voor de oude collectie, de nieuwe commerciële collectie, de

showcollectie, een ruimte waarin we al onze concepten en patronen bedenken en een naaiatelier.

Qua basisvorm gebeurt alles hier in Deventer, ook de showstukken. De productie in grotere

aantallen is verplaatst naar Portugal.”

Waar in het gebouw zitten jullie het liefste? Waarom?
Renema: “Anne en Sanne in het atelier, ik achter mijn bureau in de voormalige personeelskantine.

Ik ben verantwoordelijk voor het zakelijke gedeelte en werk veel met cijfers, dan heb ik echt stilte

nodig.”

Bosman: “We zitten allemaal op dezelfde golbengte, maar ieder met een andere frequentie. Hier

in het atelier hebben we het liefste muziek aan. Hard.”

Aan welke muzieksoort moeten we dan denken?
Schepers: “Ronny Flex! Haha! Of gaat onze reputatie er nu aan? En Italiaanse muziek, want daar

kun je heel goed op knippen.”

Bosman: “Eigenlijk luisteren we van alles, van Indie tot Techno. Ronny Flex is gewoon de Jeugd

van Tegenwoordig, maar dan tien jaar later. Het is iets van de jongere generatie, met Snapchat en

alles. Via zijn muziek stap je even hun wereld binnen.”

Schepers: “Je wilt toch iets doen wat relevant is voor nu en er een beetje in meegaan, anders mis

je de connectie. Je verbreedt je horizon, ook al is het niets voor jou.”

Renema: “De tuin vind ik echt het Wjnste aan dit pand! Sowieso vind ik buiten zijn altijd goed. We

worden hier omringd door grote bedrijven zoals NeWt en Auping] en hierachter zijn ze vaak aan

het werk met hijskranen. Het geluid hoor ik niet meer en als ik het wel hoor, vind ik het juist Wjn.

Er wordt gewerkt. Echt gewerkt. Dat vind ik mooi om te zien. In verhouding tot de grootte van de

stad, is er in Deventer veel industrie. Hier kun je qua vormgeving ook veel inspiratie uithalen.”

Missen jullie nog iets in dit atelier?
Schepers: “Nee, maar ik zou wel graag nog een keer zo’n glijbaan uit mijn kantoor willen, net

zoals Miuccia Prada heeft! Ik snap nu dat zij die glijbaan heeft, soms moet je gewoon even

helemaal losgaan.”

Een week voor de 25e Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam bracht
Fashionweek.nl een bezoek aan het trio van ontwerpcollectief FUTURA.
In hun atelier in Deventer zijn Anne Bosman, Sanne Schepers
en Tom Renema op dat moment nog druk bezig met de laatste
aanpassingen aan hun collectie.
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Bosman: “Dit behang was er al. Dat doet het overigens geweldig op Skype, dan lijkt het net alsof je op vakantie bent.” Schepers: “Wat
betreft het interieur was er al veel toen we hier introkken. Dat hebben we vrijwel allemaal laten staan. Behalve deze zeefdrukramen die
hier links staan, daar maken we alle prints op textiel mee. Alles gebeurt hier namelijk met de hand.” Bosman: “En de tv-wand, of een
klein deel ervan, hebben we ooit gebouwd voor ons feest ‘Club FUTURA’ dat we hier gegeven hebben. De volledige wand stond vol met
tv’s waarop Wlmpjes van ons werden getoond. We gebruikten geen lampen, alleen het licht van de tv’s scheen op het publiek.” © Kee &
Kee

"“Deventer is een echte werk- en maakstad.
Een soort van Moskou aan de IJssel. Een
socialistisch bolwerk”"

LEES OOK

FUTURA haalt de inspiratie uit zichzelf: “Onze outWts zijn

onder meer geïnspireerd op onze kinderfoto’s”
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Schepers: “Hier in de voormalige personeelskantine hebben we de oude koeling omgetoverd tot tijdschriftenkast. De kast zit vol met
oude modemagazines, zoals Donna’s uit de jaren 80 en zijn van de ouders van Tom geweest. Zij zijn FUTURA ooit gestart. We halen
altijd inspiratie uit boeken, tijdschriften, posters en muziek. Internet vermijden we het liefst, alles is daar al voorgeselecteerd. In een
bieb kun je die selectie zelf maken, dat is veel leuker.” © Kee & Kee
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Schepers: “Note to self: ik mag hier in het atelier eigenlijk niet met mijn koce naar binnen. Er is namelijk weleens iets over een
kledingstuk heengegaan. Verder is alles wat hier aan de glazen wand hangt een verzameling van de dingen die stylisten en sponsoren
ons toesturen. Stukken uit tijdschriften en uitnodigingen voor shows. De poster is van een tentoonstelling in de Waag waar momenteel
werk van ons wordt gepresenteerd. Het is een verzameling van wat er allemaal gebeurt, een soort herinneringenwand. Het is de
bedoeling dat we hem helemaal uit gaan bouwen. Daarnaast is het ook heel leuk om die kaarten te krijgen, het heeft iets heel
persoonlijks.” © Kee & Kee
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Schepers: “Hier zie je Robby Hekkers met krijt projecties overtrekken op een colbert. De projecties zijn krabbels die ik ooit gemaakt
heb. Gewoon toen ik even niets te doen had. Die hebben we met de beamer opgeblazen en dat wordt nu verwerkt op een showstuk. Zo
wordt het echt een stuk met ons persoonlijke handschrift. Nadat de vormen zijn overgetrokken, maken we er met de hand patches op.
Dit doen we per kledingstuk. Voor ieder stuk bedenken we een passende techniek die vervolgens wordt gemixt met de hele collectie.”
© Kee & Kee

5/7 Bosman en Schepers aan het werk in hun atelier. © Kee & Kee

"“Je verbreedt je horizon, ook al is het niets
voor jou""
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Bosman: “Een dierbaar object? Dat moet dan de stofschaar zijn die ik al sinds de eerste klas in Arnhem gebruik! Mijn naam staat nog
in de binnenkant.” Schepers: “Ja, we zijn wel heel erg gehecht aan onze eigen schaar! Dat is echt iets uit Arnhem. Dan kijk je ernaar en
denkt: Oh, die heb ik tijdens mijn eindexamen in Arnhem ook gebruikt!” © Kee & Kee

7/7 Renema's werkplek, een groot directeurenbureau in de voormalige personeelskantine van FrieslandCampina. © Kee & Kee
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