
Amsterdam 10 dagen in teken
van mode
Publiek wordt tijdens Zalando presents 10 Days Downtown
verrast met een Fashion House 

De 22e editie van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam start volgende week vrijdag
16 januari met ‘Zalando presents 10 Days Downtown’, het publieksprogramma waarin
mode in al haar facetten 'van de catwalk naar de sidewalk' wordt gebracht en
toegankelijk is voor íedereen. Gedurende tien dagen, op tien spraakmakende locaties in
Amsterdam wordt het publiek verrast met presentaties, voorstellingen, exposities en
feesten, allemaal met een ‘modetintje’.

Zalando Fashion House
Nieuw aan deze editie is de opening van het Zalando Fashion House op zaterdag 17 januari,
op de Haarlemmerdijk 41. Het Fashion House is een inspirerende plek waar modeliefhebbers
samen kunnen komen. Zij kunnen hier gedurende tien dagen informatie over het Zalando
presents 10 Days Downtown programma krijgen, een drankje nuttigen in het fashion café en
modemerken ontdekken die via de online shop verkrijgbaar zijn. De Nederlandse mode-
ontwerpster Ilja Visser heeft met haar merk Ready to fish speciaal voor Zalando een item
ontworpen met een patroon uit de SS15 collectie . Dit item is exclusief te koop in het Fashion
House.

Livestream
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Elke modeliefhebber kan deze editie een frontrow seat bemachtigen tijdens Mercedes-Benz
FashionWeek Amsterdam. Om het publiek nog meer bij het modespektakel te betrekken,
maakt Zalando het deze editie mogelijk om zowel online als in het Zalando Fashion House de
catwalk shows van Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam live te volgen. 

Mode & disciplines
Zalando presents 10 Days Downtown, onderdeel van Mercedes-Benz FashionWeek
Amsterdam, biedt een grote diversiteit aan locaties, activiteiten en de kans om designs van
vele Nederlandse modeontwerpers te ontdekken. Zo komen op zaterdag 24 januari mode en
ballet samen in de Koepelkerk. Een samenwerking met Het Nationale Ballet, mode-ontwerper
David Laport en filmmaker Mathieu Gremillet. Bezoekers worden speciaal op deze dag
meegenomen in een bijzondere dansfilm en een live performance van Het Nationale Ballet in
de ontwerpen van David Laport.

“Ik vind het waardevol om deel te nemen aan Zalando presents 10 Days
Downtown. Op deze unieke manier kan ik het onderliggende concept van mijn
ontwerpen vertellen. De doelgroep voor het project wordt verbreed doordat
diverse disciplines zoals dans, film en mode samenkomen.„
— David Laport, mode-ontwerper

Zalando presents 10 Days Downtown, onderdeel van Mercedes-Benz FashionWeek
Amsterdam bestaat uit het volgende programma:

Dag 1: Time to Show: vrijdag 16 januari, Melkweg, openingsfeest, met fotograaf Henri
Verhoef en de DJ's Kris Kross, Sunny, Riptide, Valentijn en Doppelgang.
Dag 2: Fashion Evolution: zaterdag 17 januari, Volkshotel,  designers Fernanda Fernandes,
Mirte van Wijngaarden, CP113 en The Next Closet.
Dag 3: Fashion meets the Dutch National Opera: zondag 18 januari, Nationale Opera &
Ballet, designer Zyanya Keizer.
Dag 4: Fashion Feel Good: maandag 19 januari, Mossel & Gin, met fashion label Costes.
Dag 5: AMFI presents Fashion Films: dinsdag 20 januari, Het Ketelhuis, met studenten van
het Amsterdam Fashion Institute (minor: Fashion & Visual Culture).
Dag 6: Fashion & Digital Art, woensdag 21 januari, art’otel amsterdam & gallery 5&33,
designer DORHOUT MEES.
Dag 7: Zalando Fashion House, donderdag 22 januari, Haarlemmerdijk 41, workshop met
designer, fotograaf en stylist. 
Dag 8: Fashion & Van Gogh, vrijdag 23 januari, Van Gogh Museum, designers Elke van



Zuylen en Barbara Langendijk.
Dag 9: Fashion & Ballet, zaterdag 24 januari, de Koepelkerk- Renaissance Amsterdam
Hotel, met het Nationale Opera & Ballet, designer David Laport en filmmaker Mathieu
Gremillet.
Dag 10: Local Goods Market: Fashion Special: zondag 25 januari, De Hallen, met young
independent labels.

Het volledige programma, inclusief informatie over de evenementen, tijden, entree en
informatie over de ontwerpers, is te vinden op http://www.fashionweek.nl/en/downtown

“Het Zalando presents 10 Days Downtown programma van Mercedes-Benz
FashionWeek Amsterdam heeft zich inmiddels bewezen als bruggenbouwer
tussen fashiontalent en de consument. Het is mooi om te zien dat wij met dit
programma inmiddels ongeveer 10.000 modeliefhebbers laten kennismaken met
ontwerpers, hun producten en hun visie op mode.„
— Rob Zomer, Directeur FashionWeek Nederland

“Wederom kijken wij uit naar de start van Zalando presents 10 Days Downtown
op vrijdag 16 januari. Het belooft opnieuw een mooi tiendaags event te worden
waarbij inspirerende mode dichter naar de consument wordt gebracht via
verschillende activiteiten. Met ons Zalando Fashion House, op de
Haarlemmerdijk 41 in Amsterdam, willen wij voor de consument een
ontmoetingsplek creëren waar ze meer informatie ontvangen over de
verschillende evenementen gedurende de 10 dagen en kunnen bijpraten in het
Zalando café. Gelijktijdig kunnen ze hier de inspirerende merken van Zalando
ontdekken, de mobiele app testen en mooie prijzen winnen.„
— Donna Darthuizen, Country Cluster Head Zalando Benelux
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About Mercedes-Benz FashionWeek Amsterdam
Mercedes-Benz embraces Amsterdam in the line-up of international FashionWeeks, 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 internationally.
By sponsoring the major fashion weeks around the world Mercedes-Benz plays an active role in encouraging
talented, innovative and ambitious designers.

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 with Title Partner Mercedes-Benz, Premium Partners Marie Claire, L’Oréal Professionnel
and Vodafone and Programme partners Zalando (10 Days Downtown) and Vodafone (Fashion LAB). Also
Gemeente Amsterdam supports Downtown. FashionWeek Nederland organises the Mercedes-Benz FashionWeek
Amsterdam twice per year. www.fashionweek.nl.

About Zalando
Zalando (www.zalando.nl) is Europe’s leading online retailer for shoes and fashion. Working with over 1,200
international brands, Zalando offers an extensive selection of products for women, men and children, ranging from
popular high street brands to much sought-after designer labels. Exclusive accessories and sportswear add to
Zalando’s wide range of products. A combination of unique services – free delivery and returns, a free service
helpline and an extended 100-day returns policy – make online shopping at Zalando a convenient and secure online
experience. The company was founded by Robert Gentz and David Schneider in 2008 and its headquarters are
located in Berlin. Following its success in Germany, Zalando launched in Austria in 2009 and the Netherlands and
France followed in 2010. In 2011 Zalando ex-panded into Italy, the UK and Switzerland. Since 2012 Zalando has
also been available in Sweden, Belgium, Spain, Denmark, Finland, Poland, and Norway. Deliveries were extended
to Luxembourg in 2013.
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