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SAMENVATTING

Een voorkeur voor futuristisme, ready to wear, artistiek, luxueus, minimalistisch of juist nieuw
talent? Op de achtste dag van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam was er wat voor
iedereen.

Zo liet Noir Near Future zien hoe futurisme, een vleugje jaren veertig en onbekende
kleurencombinaties goed samengaan.

ARMY OF ME presenteerde vervolgens een nieuwe ready to wear collectie in de Gashouder.
Hier werd weer eens duidelijk waarom ARMY OF ME in zes jaar zoveel fans heeft vergaard.

Ook Zyanya Keizer liet haar ontwerpen zien tijdens Vodafone Fashion LAB. Haar collectie
ademde haar gevoel voor details, het vrouwelijk lichaam en kunst.

NIVEA Black & White Deodorant presents TONYCOHEN hulde de Gashouder in creaties
van Tony Cohen. Zijn gebruik van luxe materialen in combinatie met perfecte afwerking deden
de collectie schitteren.

De primeur van herenmerk FUTURA vond plaats tijdens hun eerste catwalk show bij
Vodafone Fashion LAB PRO, waar het een clean, minimalistisch, maar vooral strakke collectie
presenteerde.

Tijdens ‘Lichting 2015 supported by V&D’ werd getoond welk talent Nederland te bieden
heeft. Maar liefst zeven modeacademies presenteerden elk hun twee beste studenten tijdens
een inspirerende catwalk show. Nikki Duijst, studente van de Hoge School der Kunsten in Den
Haag kwam als winnaar uit de bus. 

Bij Roest vond de ‘Avondmarkt: Streetflavour’ plaats als onderdeel van Zalando presents 10
Days Downtown. Street wear, street food en street art toonden ‘het beste van de straat’ aan
het publiek met als hoogtepunt de live fashion performance van Mirte van Wijngaarden. 
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Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam
http://www.fashionweek.nl/

Tickets
http://www.eventim.nl/tickets.html?

affiliate=zw2&fun=erdetail&doc=erdetaila&eventListing=true&sort_by=event_datum&sort_direction=asc&erid=1417814
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