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AFW | Batavia Stad Fashion Outlet x Duran Lantink | Talent Program 'Visions Of'

Onder de vlag van Amsterdam Fashion Week organiseert Batavia Stad Fashion Outlet een Talent Program gecureerd door Duran Lantink. Afgelopen AFW-editie
ontstond er een unieke samenwerking tussen Batavia Stad Fashion Outlet en Duran Lantink die zij voortzetten in het Talent Program. Iedereen is welkom om
zich in te schrijven, ongeacht leeftijd, ervaring, herkomst of opleiding. Het doel van het programma is om een platform te creëren waarbij nieuw talent wordt
omarmd en ondersteund in een 'fashion journey' van zes maanden. Uit alle inzendingen worden tien talenten geselecteerd. Tijdens de aankomende AFW Studio
editie worden de tien talenten middels een presentatie voorgesteld aan de pers, waarna ze tijdens een traject van zes maanden de mogelijkheid krijgen om een
collectie te creëren voor de AFW-editie van september 2020.

In de zes maanden na de perspresentatie in maart wordt de kans geboden om:
- Je eigen verhaal te vertalen op een visuele manier.
- Ondersteuning te krijgen van verschillende professionals uit de mode-industrie.
- Zichtbaarheid te creëren op diverse internationale platforms.
- Jouw visuele reis te showen tijdens Amsterdam Fashion Week.
- Zichtbaarheid te creëren in Batavia Stad Fashion Outlet.
 
Open call voor talenten om zich aan te melden. Richtlijnen voor inschrijving:
- Je bent in staat om je verhaal digitaal of met een afbeelding te visualiseren, inclusief een uitleg te geven over de inhoud.
- Je bent in staat om je uitdrukking/item verder te ontwikkelen zodat het tijdens de AFW maart-editie (5 t/m 7 maart) gepresenteerd kan worden aan de pers.
- Je kunt na de perspresentatie 3-5 looks/expressies maken met een duurzaam element d.m.v. input van Batavia Stad Fashion Outlet voor de show in september
2020.
- Je kunt in september naar Amsterdam reizen voor de show tijdens AFW september-editie.
 
Ben je enthousiast geworden? Stuur je stukken en/of expressie in een pdf vóór 14 februari naar info@amsterdamfashionweek.nl met het onderwerp 'Visions Of'.

Waarom meedoen?
- Je wilt je unieke verhaal vertellen.
- Je bent nieuwsgierig en enthousiast om mode als een medium te gebruiken.
- Je bent in de leeftijd tussen 6 en 110 jaar.
- Je bent beschikbaar om tijd hieraan te besteden tussen maart en september.



Procedure en timings
- Meld je voor 14 februari 2020 aan met jouw verhaal en beeld/item via info@amsterdamfashionweek.nl.
- Aankondiging van geselecteerde talenten door Duran Lantink en een internationale jury op 18 februari.
- Perspresentatie tijdens AFW maart-editie (5 t/m 7 maart).
- Creëren van 3-5 looks/expressies onder begeleiding en met advies van Duran Lantink en de jury tussen maart en september.
- Show in Amsterdam tijdens AFW september-editie.

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Vriendelijke groet,
Froukje

Spice PR
Bloemgracht 117
1016 KJ Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0)20 489 10 31
www.spicepr.nl

N.B.
Onze informatie NIET meer ontvangen? Klik dan hier.


