
 
 
 
 
 
 
 

P E R S B E R I C H T 

Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam maakt 

catwalkprogramma bekend 

Kaartverkoop aan publiek start vandaag  

AMSTERDAM, 11 DECEMBER 2013. Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam kondigt vandaag 

het catwalkprogramma van haar tienjarige jubileumeditie aan. Van 23 tot en met 27 januari 

2014 zullen gevestigde namen, opkomende designers en nog onbekende labels hun A/W ‘14 

collecties aan internationale modeprofessionals en het modepubliek showen. Gezamenlijk 

tonen zij een tijdsbeeld van de Nederlandse mode. 

Op het programma staan gevestigde namen als Mattijs van Bergen, Aziz Bekkaoui, Francisco 

van Benthum, Spijkers & Spijkers, Ilja Visser, Jan Boelo en dennis diem, opkomende designers 

als MaryMe JimmyPaul, Winde Rienstra en Dorhout Mees, maar ook nog onbekende labels 

als Maison the Faux, Atelier MariaLux, David Laport, Jef Montes en Ratna Ho.  

Carlo Wijnands, programmadirecteur van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam: “We zijn 

er weer in geslaagd een catwalkprogramma samen te stellen met een groot aantal 

creatieve en eigenzinnige labels die goed passen bij het uitgesproken karakter van 

Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Gezamenlijk tonen zij een tijdsbeeld van de 

Nederlandse mode, onze identiteit en onze maatschappij. Daarom is er ook steeds meer 

enthousiasme onder commerciële partijen om zich met mode te verbinden. Dat is niet alleen 

belangrijk voor Nederlandse fashion designers, maar ook voor de modebranche als geheel.” 

Modepubliek verwend met livestream, toegangskaarten en tien dagen ‘Downtown’ 

Alle catwalk shows van de 20e editie van de modeweek zijn live te volgen via de 

FashionWeek Nederland App (beschikbaar vanaf januari 2014) en via www.fashionweek.nl. 

Daarnaast is het voor modeliefhebbers nu ook mogelijk om zelf aanwezig te zijn bij de 

catwalk shows en de sfeer op het Westergasterrein te proeven. Na aanvraag van een gratis 

lidmaatschap van de Frontrow Club kunnen zij vanaf vandaag kaarten bestellen via 

www.fashionweek.nl. Bovendien wordt het modepubliek ter gelegenheid van het tienjarig 

jubileum van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam tien dagen lang bediend met tien 

publieksevenementen op tien culturele locaties in Amsterdam. Dit ‘Downtown’ programma 

begint al op 18 januari.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Einde persinformatie. 

http://www.fashionweek.nl/
http://www.fashionweek.nl/


Over FashionWeek Nederland 

FashionWeek Nederland is het grootste en sterk groeiende Nederlandse modeplatform dat staat voor het vieren van 

Nederlands modetalent, het slaan van bruggen tussen creativiteit en commercie en het zoeken naar internationale 

aansluiting. Op basis van haar drie pijlers Connect, Grow en Celebrate en haar vier programma’s Catwalk, 

Downtown, Fashion LAB en Business, verbindt FashionWeek Nederland partijen binnen en buiten de mode-industrie, 

bevordert zij groei en ontwikkeling en viert zij al het moois dat de Nederlandse modewereld aan talent en creativiteit 

te bieden heeft. FashionWeek Nederland organiseert gedurende het hele jaar activiteiten, gericht op 

modeliefhebbers en professionals uit de mode- en aanverwante industrie, waaronder ontwerpers, labels, inkopers, 

landelijke en internationale pers, agentschappen, de creatieve industrie, overheid- en semioverheid en 

investeerders. FashionWeek Nederland werkt nauw samen met Premium Partners Sanoma en L’Oréal en Programme 

Partners Vodafone (Vodafone Firsts Fashion LAB) en ABN Amro (Fashion in Business, het Business Programme van 

FashionWeek Nederland). FashionWeek Nederland organiseert twee keer per jaar de Mercedes-Benz FashionWeek 

Amsterdam. www.fashionweek.nl. 

Over Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam 

Mercedes-Benz omarmt FashionWeek Amsterdam in de line-up van internationale fashion weeks vanwege haar 

uitgesproken en persoonlijke karakter. Mercedes-Benz en FashionWeek Amsterdam delen een passie voor 

duurzaamheid in creativiteit. Bij Mercedes-Benz gaat het niet alleen om technische innovatie en wat haar 

productteam voortbrengt maar ook de experimenten met zijde, cashmere, bananenhout en andere exotische 

materialen van hun designteam. Voor Mercedes-Benz draait het bij mode om stijl, design, klasse en innovatie. 

Daarom voelt het merk zich nationaal en internationaal nauw verbonden met de mode-industrie. Met de sponsoring 

van belangrijke fashion weeks over de hele wereld vervult Mercedes-Benz een actieve rol in het stimuleren van 

talentvolle en ambitieuze modeontwerpers. www.mbfashionweek.com. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Salon Waldorf 

Keizersgracht 174-176 

1016 DW Amsterdam 

Nannet van der Kleijn 

nannet@salonwaldorf.com 

+31 20 320 99 53 
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