
Tips voor een fashionable weekend
Mode door heel de hoofdstad

De 23ste editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam trapt op vrijdag 3 juli af
met het publieksprogramma Zalando presents 10 Days Downtown. Dit weekend kan
fashionable Nederland zich van haarbeste kant laten zien tijdens een reeks van
toegankelijke mode evenementen.

Op vrijdag 3 juli vindt het feest ' Fashion is WOW ' plaats in de Marktkantine. Zalando zal in
samenwerking met Bas Kosters, Fashionchick en diverse andere stijliconen de week vol mode
feestelijk openen. Bas Kosters zal een heuse ‘Zalando Fashion Lottery’ presenteren, waarbij
het publiek letterlijk de kleren van de lijven van de modellen kunnen winnen! Mike Mago,
Doppelgang, Cat Carpenters en Rachel Green verzorgen de muzikale omlijsting van dit
modefeest, waarbij gedeelde liefde voor mode en muziek gevierd wordt.

Gedurende de tweede dag van Zalando presents 10 Days Downtown worden de krachten
gebundeld met VondelCS, de ontmoetingsplek in het Vondelpark waar kunst, cultuur, opinie en
media samenkomen. ' Fashion at the Park ' staat volledig in het teken van mode en opera.
Frederique Klooster zal met verschillende aria’s voor de muziek zorgen en dennis diem zal op
spectaculaire wijze zijn collectie tonen.

Zondag presenteert Alexandra Frida haar huidige collectie “FRIDA’S Origins” in de Koepelkerk
tijdens ' Fashion Concert '. Het concert zal Alexandra’s liefde voor fashion, muziek en dans
reflecteren in samenwerking met styliste Beatrice Jolly en indie bands CHEATERS en NEO
NAIL TECH. Fashion Concert is een uniek evenement, waar als eerste de videoclip, die het
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creatieve team speciaal voor FashionWeek heeft geproduceerd, te zien is.

Het futuristische EYE zal het decor vormen voor ' DORHOUT MEES & EYE '. De
samenwerking tussen Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam en het EYE is een primeur
dit jaar. Op 6 juli wordt de collectie van modeontwerpster Esther Dorhout Mees gepresenteerd,
waarbij haar filmische werk Nederlandse couture verbindt met film. Tevens zal er aansluitend
door EYE een preview van de documentaire ‘Dior and I’ worden vertoond.

Tickets zijn beschikbaar via: www.fashionweek.nl/tickets
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