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SAMENVATTING

Dag 10 van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam bestond uit een levendige mix van
politiek, vrouwelijkheid en theater.

Politiek op de catwalk? Gisteren gebeurde dat in de Political Catwalk show, waarbij jonge
ontwerpers hun collectie presenteerden. Hun ontwerpen zijn geïnspireerd door hun ideeën
over politiek en democratie.

Kleding voor vrouwen hoeft niet óf krachtig óf vrouwelijk te zijn. Het kan ook allebei, zo toonde
AM\WESTEN tijdens Vodafone Fashion LAB PRO de collectie vol vloeiende vouwtechnieken.

Zeg je Tailor & Elbaz, dan zeg je edgy, vrouwelijk en sexy. En dat is dan ook precies – with a
touch of silver and gold – wat ze in hun zomercollectie voor 2016 op de catwalk lieten zien.

Susana Bettencourt startte haar designcarrière vanuit knitwear en romantische kanten
jurken. Inmiddels draait ze haar hand ook niet meer om voor digitale technieken, die leiden tot
de moderne jasjes en prints uit haar nieuwe collectie, welke zij toonde bij Vodafone Fashion
LAB PRO.

Monique Collignon Light Couture was weer een show zoals van Monique Collignon
verwacht wordt: elegante, in het oog springende items vulden de Gashouder ter afsluiting van
de tiende dag van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam.

Tijdens ‘Fashion meets Theatre’ werd Zalando presents 10 Days Downtown afgesloten op
één van de hipste hotspots van Amsterdam, Pllek. Een live fashion performance van
FERNANDA FERNANDES en video-artiest LIAO FAN maakten de afsluiting tot een waar
spektakel. Zalando organiseerde tien dagen lang inspirerende en toegankelijke evenementen

tijdens de 23ste editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam.
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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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