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Wat staat er de komende zomer op de agenda
op modegebied?
Van festival FASHIONCLASH tot Immaterialicious
29 jun 2016 / Marjolein Lammerts van Bueren
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Nog eventjes en het modefeest van Mercedes-Benz FashionWeek 2016
barst los! Naast dit spetterende evenement staan er deze en
aankomende maand nog meer modemanifestaties voor de deur!

Designing for diversity met MAFB
Sylvana Simons gaat tijdens de talkshow Designing for diversity met MAFB in Het Nieuwe
Instituut te Rotterdam in gesprek met de nieuwste generatie modeontwerpers. Ze spreekt met
hen over het ontwerpen voor een genderRuide en cultureel diverse samenleving. Leuk detail: alle
geïnterviewden zijn voormalig MBFWA-deelnemers, namelijk: MAISON the FAUX, Kaho To, Lisa
Konno en Samira Algoe.
Datum en tijd: 30 juni 2016, 20.00u-22.00u
Locatie: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Ticketprijs: €7,50
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Lisa Konno’s show in januari tijdens MBFWA 2016. Photo by Team Peter Stigter

FASHIONCLASH Festival
Dit jaar wordt alweer de achtste editie van FASHIONCLASH festival gehouden in het zuidelijkste
puntje van het land: Maastricht. Door middel van een uiteenlopend modeprogramma verbindt dit
festival nieuw nationaal en internationaal talent, verschillende creatieve disciplines, culturen en
een breed publiek met elkaar.
Datum en tijd: 30 juni t/m 3 juli 2016
Locatie: Diverse locaties in Maastricht (hoofdlocatie SAM-decorfabriek)
Ticketprijs: Variërend van €0,- tot €35,- te koop via de website.

Modefabriek
Tijdens de op een-na-laatste-dag van de MBFWA start in de RAI Amsterdam de Modefabriek, de
belangrijkste B2B-modebeurs van Nederland. Naast de presentatie van uiteenlopende merken,
organiseert de Modefabriek de MF Academy. Onderdeel hiervan zijn de inhoudelijke MF Talks,
een heuse Summerschool en BRAND TANK merkverhalen.
Datum en tijd: 10 juli t/m 11 juli 2016, 10.00u-18.00u
Locatie: RAI Amsterdam
Ticketprijs: €10,- ex. BTW (voorverkoop)/ €17,50 incl. BTW (aan de deur)

Symposium en modeshow Immaterialicious
Immaterialicious is een platform en onderzoeksproject dat de kwesties rondom identiteit en
mode in het postdigitale tijdperk verkent. Voor het eerst laten Nederlandse modelabels hun visie
op digitale mode zien op de catwalk. Een show met ondermeer werk van voormalig MBFWAdeelnemers David Laport, Esther Meijer, Jacob Kok, Philipp Schüller en Rens de Waal.
Datum en tijd: 8 juli 2016, 20.00u-23.00u
Locatie: Pakhuis de Zwijger (Grote Zaal), Amsterdam
Ticketprijs: €7,50 via Eventbrite
Voertaal: Engels
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Bas Kosters’ collectie Permanent state of confusion voor Bugaboo. Photo by Team Peter Stigter

Overzichtstentoonstelling Bas Kosters in Museum Arnhem
Sinds 14 mei jl. is de eerste solotentoonstelling I want it to be soft van Bas Kosters in een
museale context een feit. Museum Arnhem is de plaats van bestemming waar een hedendaagse
blik op het 13-jarige oeuvre van de excentrieke modeontwerper wordt geworpen. Een
Gesamtkunstwerk met zowel oud als nieuw gerealiseerd werk.
Datum: t/m 4 september 2016
Locatie: Museum Arnhem
Ticketprijs: €10,- (gratis voor Museumkaarthouders)

Game Changers. Het 20e-eeuwse silhouet heruitgevonden
Onze zuiderburen in Antwerpen presenteren nog tot en met 14 augustus de tentoonstelling Game
Changers. Een expositie waarin de indrukwekkende ontwerpen van de Baskische modeontwerper
Cristóbal Balenciaga (1895-1972) onder de loep worden genomen. Balenciaga verruilde in het
midden van de 20ste eeuw het heersende zandlopersilhouet voor ontwerpen met meer
bewegingsruimte en een op architectuur geïnspireerde vormentaal.
Datum: t/m 14 augustus 2016
Locatie: MoMu, Antwerpen
Ticketprijs: €8,- via de website.

Groninger Dracht meets Fashion Tech
In Museum Landgoed Verhildersum in het Groningse Leens is t/m 25 september de
tentoonstelling Groninger Dracht Meets Fashion Tech te zien. De tentoonstelling verbindt de
Groninger dracht uit de periode 1841- 1865 met hedendaagse mode van de in Leens opgegroeide
modeontwerpster Maartje Dijkstra. Dijkstra showde in 2008 haar collectie Future Knight tijdens
de MBFWA.
Datum: t/m 25 september 2016
Locatie: Museum Landgoed Verhildersum, Leens
Ticketprijs: €6,-
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De BRAINDRAIN outlt van Maartje Dijkstra in de tentoonstelling Groninger Dracht Meets Fashion Tech Model: Romylie Leegwater.
Make-up en haar: Darien Touma. Photo by Ben Vulkers
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