
ZERO by Nanine Linning with costumes by Iris van
Herpen
Unieke alternatieve presentatie van mode op de catwalk
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SAMENVATTING

Op donderdag 10 juli zal er een bijzondere presentatie plaatsvinden tijdens de
openingsavond van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Op het programma staat dan
ZERO, een theatrale dansvoorstelling van choreografe Nanine Linning in kostuums van de
internationaal furore makende Nederlandse ontwerpster Iris van Herpen.

De show is een multidisciplinaire performance waarbij dans, mode en muziek op een
bijzondere wijze zullen samen komen. Deze ‘beleving’ is iets totaal anders dan een gewone
catwalk presentatie en streeft ernaar de breedte van de mode-industrie te laten zien. Het is
een kunstvorm met raakvlakken naar verschillende disciplines en niet enkel een presentatie
van de nieuwe collectie. De performance wordt gerealiseerd in samenwerking met Nanine
Linning en haar dansgezelschap, Jurlights, sound designer Salvador Breed en 4DSOUND.
Door deze unieke samenwerking is de mogelijkheid ontstaan om ’s werelds enige en unieke
4D geluidsysteem voor het eerst tijdens een modepresentatie te utiliseren. 

De show wordt mede mogelijk gemaakt door Mercedes-Benz, Jurlights, sound designer
Salvador Breed, 4DSOUND en FashionWeek Nederland. 

De performance is live te volgen via www.fashionweek.nl. Daarnaast is het voor
modeliefhebbers nu ook mogelijk om zelf aanwezig te zijn bij de deze bijzondere performance
en de sfeer op de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam te proeven. Een gelimiteerd
aantal tickets is beschikbaar voor deze presentatie via www.fashionweek.nl/tickets.

Tickets for the show
http://www.fashionweek.nl/en/tickets-...
http://www.fashionweek.nl/en/tickets-23859723890579025?show=FASHZERO&venue=WSTRGSTRRN&perf=EWGT2014802G
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http://www.naninelinning.nl/
http://www.fashionweek.nl/en/tickets-23859723890579025?show=FASHZERO&venue=WSTRGSTRRN&perf=EWGT2014802G
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Ffashionweeknederland.salonwaldorf.com%2F79720-zero-by-nanine-linning-with-costumes-by-iris-van-herpen&text=Unieke+alternatieve+presentatie+van+mode+op+de+catwalk+tijdens+Mercedes-Benz+FashionWeek+Amsterdam+%23MBFWA&via=fashionweeknl&related=prdotco
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http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Ffashionweeknederland.salonwaldorf.com%2F79720-zero-by-nanine-linning-with-costumes-by-iris-van-herpen&title=ZERO+by+Nanine+Linning+with+costumes+by+Iris+van+Herpen+&summary=Unieke+alternatieve+presentatie+van+mode+op+de+catwalk+tijdens+Mercedes-Benz+FashionWeek+Amsterdam+%23MBFWA&source=FashionWeek%20Nederland
http://www.fashionweek.nl/tickets
http://www.fashionweek.nl/


Nanine Linning
http://www.naninelinning.nl
http://www.naninelinning.nl

CITATEN

"Ik verleg graag de grenzen van dans. Dat doen we over de hele wereld en nu op de
catwalk van de Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam. Mijn jarenlange
samenwerking met Iris van Herpen is zeer speciaal, we zoeken samen de grens op
van wat het menselijk lichaam kan uitdrukken en kan transformeren met verschillende
materialen. Beweging staat daarin voor ons centraal. Ik heb Iris’ werk voor het eerst
gezien op de catwalk van FashionWeek Amsterdam zes jaar geleden, en het is
geweldig om onze samenwerking op diezelfde plek nu terug te kunnen brengen."
— Nanine Linning, Choreografe

"Wereldwijd zien wij ontwerpers zoeken naar een andere vorm van presenteren van
nieuwe collecties. Steeds vaker wordt een entertaining component toegevoegd
(artiesten) of worden er andere locaties gezocht (musea). FashionWeek Nederland
steunt die zoektocht naar alternatieve presentatievormen en stelt haar catwalk graag
open voor creatieve ideeën, zoals nu bij Nanine en Iris. Natuurlijk blijft het daarbij
primair om de vooruitstrevende modevisie van de designers en hun collectie gaan."
— Rob Zomer, directeur FashionWeek Nederland

AFBEELDINGEN

http://fashionweeknederland.salonwaldorf.com/images/133835
http://fashionweeknederland.salonwaldorf.com/images/133834
http://www.naninelinning.nl/


Christine van den Bent
FashionWeek Nederland 

Manager Communications 

christine@fashionweek.nl 

+31 (0)20 684 28 78

WOORDVOERDERS

OVER FASHIONWEEK NEDERLAND

About FashionWeek Nederland

FashionWeek Nederland is the largest and fast-growing Dutch fashion platform that represents the celebration of
Dutch fashion talent, the building of bridges between creativity and commerce and the search for international
connection. Based on its three pillars Connect, Grow and Celebrate and its four programmes Catwalk (Mercedes-
Benz FashionWeek Amsterdam), Zalando presents 10 Days Downtown, Vodafone Firsts Fashion LAB and Fashion
in Business, FashionWeek Nederland connects parties inside and outside the fashion industry, it promotes growth
and development, and it celebrates all the wonderful things that the Dutch fashion has to offer in talent and
creativity. FashionWeek Nederland organises activities throughout the year, focusing on fashion lovers and
professionals from fashion and related industries, including designers, labels, buyers, national and international
press agencies, agents, the creative industry, government and semi-government and investors. FashionWeek
Nederland works closely withTitle Partner Mercedes-Benz, Premium Partners Sanoma, L’Oréal Professionnel and
Vodafone and Programme partners Zalando (10 Days Downtown) ABN AMRO (Fashion in Business, the Business
Programme of FashionWeek Nederland) and Vodafone (Fashion LAB). Also Gemeente Amsterdam supports 10
Days Downtown. FashionWeek Nederland organises the Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam twice per year.
www.fashionweek.nl.

About Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam

Mercedes-Benz FashionWeek embraces Amsterdam in the line-up of international fashion weeks because of its
personal and outspoken character. Mercedes-Benz is all about style, design, class and innovation. The same goes
for the fashion industry, and therefore the brand feels closely associated with the fashion branch both nationally and

http://fashionweeknederland.salonwaldorf.com/images/133834
x-msg://130/www.fashionweek.nl.
mailto:christine@fashionweek.nl


internationally. By sponsoring the major fashion weeks around the world Mercedes-Benz plays an active role in
encouraging talented, innovative and ambitious designers.
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