Amsterdam tien dagen voor publiek in teken van mode
Zalando presents 10 Days Downtown zet de stad in de schijnwerpers
De 23ste editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam trapt op vrijdag 3 juli af
met het publieksprogramma Zalando presents 10 Days Downtown. Gedurende tien
dagen vinden er tien evenementen plaats op tien spraakmakende locaties in
Amsterdam. Zalando maakt het ook deze editie mogelijk om alle catwalk shows die
plaatsvinden op het Westergasfabriekterrein via de livestream thuis of onderweg te
volgen.
De modeweek wordt op feestelijke wijze ingeluid door het officiële openingsfeest ‘Fashion is
WOW’ in De Marktkantine. In samenwerking met Bas Kosters en Fashionchick start Zalando
Presents 10 Days Downtown met een fashion party.
Het eerste weekend van Zalando presents 10 Days Downtown begint zaterdag met ‘Fashion
at the Park’ en wordt zondagavond afgesloten met ‘Fashion Concert’ in de Koepelkerk. In het
Vondelpark komt zaterdag kunst, cultuur en mode samen in VondelCS. Designer dennis diem
zal zijn laatste collectie op een bijzondere manier aan het publiek tonen. In de Koepelkerk
deelt Alexandra Frida haar liefde voor mode, muziek en dans met het publiek aan de hand van
een spectaculaire show met de elektronische Indie-band CHEATERS.
EYE verbindt zich voor de eerste keer aan Zalando presents 10 Days Downtown. In het
moderne filmmuseum aan ’t IJ vindt op maandag 6 juli ‘Fashion & EYE’ plaats. De
Nederlandse ontwerpster DORHOUT MEES zal hier op spectaculaire wijze haar laatste

couture collectie presenteren voorafgaand aan de speciale voorpremière van de film ‘Dior and
I’.
Zalando zal gedurende het gehele programma met een Mobile Fashion House op
verschillende locaties mode naar het grote publiek brengen. Naast dat de consument zich in
het Zalando Mobile Fashion House kan laten inspireren door de bij Zalando verkrijgbare
collecties is het ook dé plek waar het publiek zich fashion ready kan maken. Donderdag 7 juli
staat het Mobile Fashion House op het Stenen Pleintje, gelegen op een steenworp afstand
van het Westergasfabriekterrein. Zyanya Keizer geeft bezoekers een kijkje in haar Fashion
Journey; Het verloop van haar designproces van de tekentafel tot het uiteindelijke ontwerp dat
men ziet op de catwalk.
Zalando presents 10 Days Downtown komt op spectaculaire wijze ten einde tijdens het laatste
weekend van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Het Stedelijk Museum Amsterdam
speelt host voor Liselore Frowijn, wiens collectie zal worden getoond tussen de kunstwerken
van de Franse schilder Matisse en tijdens ‘Fashion meets Theatre’ levert Fernanda Fernandes
een onvergetelijke life fashion performance bij PLLEK op de NDSM werf.
Tickets voor zowel het publieksprogramma als voor de catwalk van Mercedes-Benz
FashionWeek Amsterdam zijn te koop via www.fashionweek.nl/tickets
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