
 
 
 
 
 
 
 

P E R S B E R I C H T 

Vodafone Firsts Fashion LAB:  

platform voor aanstormend modetalent 

FashionWeek Nederland laat ontwerpers groeien 

AMSTERDAM, 18 DECEMBER 2013. Tijdens het tienjarig jubileum van Mercedes-Benz 

FashionWeek Amsterdam in januari 2014, vindt ook de tweede editie van het talent- en 

innovatieprogramma ‘Fashion LAB’ plaats. Het programma krijgt een eigen gezicht binnen de 

modeweek door de nieuwe samenwerking met ‘Vodafone Firsts’ en door de programmering 

van alle catwalkshows in het Transformatorhuis. ‘Vodafone Firsts Fashion LAB’ inspireert 

bezoekers met aanstormend talent en hun interpretatie van modecollecties, –materialen en  

–presentaties. Vodafone Firsts Fashion LAB is een kweekvijver, waar veelbelovende 

modeontwerpers in alle vrijheid hun creativiteit uiten.  

Jonge designers hebben in het Vodafone Firsts Fashion LAB de vrijheid om te experimenteren 

met materialen, de samenstelling van de collectie en de wijze van presentatie. Vodafone 

Firsts Fashion LAB is voor hen een kans om voor een nationaal en internationaal publiek te 

schitteren op een professionele catwalk. De shows bieden bezoekers (op locatie en via de 

livestream) inzicht in kansen die er in de mode- en de creatieve industrie zijn, voor wie buiten 

de gebaande paden durft te denken.  

Programma Vodafone Firsts Fashion LAB 

Tussen 23 en 27 januari staan in het Transformatorhuis tien ‘Fashion LAB’ en ‘Fashion LAB PRO’ 

catwalkshows geprogrammeerd. ‘Fashion LAB’ shows zijn duo-presentaties van twee 

verschillende designers. Zo presenteert het label EVAN Menswear zijn collectie op 25 januari 

bijvoorbeeld samen met Lucia Rousseau uit Milaan, later in de week gevolgd door onder 

meer Alexandra Frida en het New Yorkse Pilger (27 januari).  

Onder de naam ‘Fashion LAB PRO’ geven ontwerpers die de eerste stappen in hun carrière 

al hebben gezet, een catwalkshow waarin zij meer van zichzelf laten zien. Jef Montes (24 

januari) is een inspirerend voorbeeld van een designer die innovatie toepast, door samen 

met Phillips nieuwe textielmaterialen te ontwikkelen. Jacob Kok (25 januari), die vorige editie 

al verraste met een presentatie waarvoor hij Sims inzette, laat zien welke mogelijkheden er 

buiten de traditionele catwalkshow zijn en Ratna Ho (26 januari) inspireert bezoekers met een 

creatieve aanpak van het concept van haar collectie.  



Na maximaal twee keer aan ‘Fashion LAB’ en twee keer aan ‘Fashion LAB PRO’ te hebben 

deelgenomen, kunnen designers de stap maken naar de grote catwalk in De Gashouder. 

Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam is daarmee de enige modeweek waar designers 

onder professionele begeleiding stapsgewijs kunnen groeien in hun presentatie. Deelnemers 

aan Vodafone Firsts Fashion LAB krijgen iedere editie feedback van de Raad van Advies, die 

bestaat uit professionals uit verschillende modedisciplines zoals fotografie, design, retail, 

productie en wetenschappelijk onderzoek, waardoor het werk van de ontwerpers vanuit 

verschillende invalshoeken wordt gezien. Deze editie wordt de Raad van Advies gevormd 

door Peter Stigter, Peter Leferink, Judith ter Haar, Liesbeth in ’t Hout en José Teunissen. 

Gedurende het jaar organiseert Vodafone Firsts Fashion LAB samen met Pakhuis de Zwijger 

‘Daring Designers’, een evenement dat vrij toegankelijk is voor iedereen die blijvend 

geïnspireerd wil worden, mee wil praten en kennis wil opdoen over de mode-industrie. 

Eerdere thema’s waren ‘Super Styling’, ‘Online Retail Therapy’ en ‘Green Collective’. In 2014 

volgen naar verwachting ook andere bijeenkomsten van Vodafone Firsts Fashion LAB in 

samenwerking met Amsterdam Creative Industries.  

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

Einde persbericht. 

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. 

 

http://www.dezwijger.nl/69849/nl/daring-designers
http://www.fashionweek.nl/
http://www.mbfashionweek.com/


Over Vodafone Libertel B.V. 

Vodafone Nederland is het tweede mobiele telecommunicatiebedrijf in Nederland op basis van omzet en 

winstgevendheid en heeft bijna 5,3 miljoen klanten per 30 september 2013. De hoofdkantoren zijn gevestigd in 

Amsterdam en Maastricht en er zijn kantoren in Eindhoven, Veenendaal en Capelle aan den IJssel. Vodafone 

Nederland maakt deel uit van Vodafone Group, in omzet een van 's werelds grootste mobiele 

telecommunicatiebedrijven, met ruim 411 miljoen klanten per 30 september 2013. Vodafone heeft momenteel 

deelnemingen in aandelenkapitalen in meer dan 30 landen verspreid over vijf continenten en ongeveer 50 

partnernetwerken wereldwijd. Voor meer informatie, ga naar www.vodafone.nl en www.vodafone.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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