
Amsterdam Fashion Week presenteert Lichting 
2020 en Dylan Westerweel in de Hermitage 
Amsterdam 
In navolging op de shows en performances in september presenteert Amsterdam Fashion Week op 23 
oktober het werk van de deelnemers van Lichting 2020 en de show van Dylan Westerweel in de 
Hermitage Amsterdam.  

LICHTING 
Lichting is in het leven geroepen om een brug te slaan tussen de academies en de mode-industrie,  
waarbij de veertien beste graduates van de zeven Nederlandse modeacademies zichzelf en hun werk 
presenteren aan een select gezelschap van professionals en pers. Het doel van Lichting is om 
veelbelovend talent een springplank te bieden richting een levensvatbare carrière. De winnaar van 
Lichting wint een prijs van €10.000 en een eigen show tijdens de september 2021 editie van 
Amsterdam Fashion Week.  
 
Lichting 2020 is de eerste in z’n soort; de veranderende mode-industrie en opleidingen, en daarmee 
ook meer innovatief afstudeerwerk, staan ons toe om het concept van Lichting te veranderen. De 2020 
editie is een multidisciplinaire showcase van installaties, film, show, fysieke collecties en digitaal 
werk. Lichting 2020 wordt wederom ondersteund door de Meester Koetsier Foundation en HTNK.  
 
Deelnemende designers: Benji Nijenhuis, Carolin Dieler, Cornel Doornebosch, Darwin Winklaar, 
Eva Dimopoulou, Frederieke Broekgaarden, Inge Vaandering, Irene Ha, Josja Feld, Katja Ravina, 
Lara Warson, Linn Alleman, Liselot Hoekstra en Riemke Ipema.  
 
DYLAN WESTERWEEL 
‘Claude’ is de tweede collectie van Dylan Westerweel, winnaar van Lichting 2019. De collectie is een 
liefdesbrief aan queer schoonheid, en onderzoekt het idee van queer-zijn in deze wereld als een 
performance. Wat is ervoor nodig om je te verbergen, of je juist compleet te uiten?  
 
Een queer leven kan zich bewegen door verschillende stadia, zich heruitvinden, uitkleden, omkleden. 
Het kan fragiel zijn en krachtig, beeldschoon en pijnlijk om naar te kijken. Wat draagt iemand die 
zich opmaakt voor de het volgende optreden op het levenspodium? Dylan Westerweel showt ‘Claude’ 
in de Kerkzaal in de Hermitage Amsterdam.  
 
COVID-19 
Amsterdam Fashion Week organiseert de shows en performances in de Hermitage Amsterdam binnen 
de gestelde regels van het RIVM en de specifieke regels van de locatie en draagt zorg dat iedereen 
digitaal deel kan nemen.   
 
Voor verdere informatie en/ of interview aanvragen zijn we bereikbaar via onderstaande gegevens. 
Vriendelijke groet, Team AFW 
 
Mail: pers@amsterdamfashionweek.nl 
Tel: (+31) (0)20-4083220 
 
  



Amsterdam Fashion Week presents Lichting 2020 
and Dylan Westerweel at the Hermitage Amsterdam 
Following the shows and performances in September, Amsterdam Fashion Week will present the 
creations of the participants of Lichting 2020 and the show of Dylan Westerweel on the 23th of 
October at the Hermitage Amsterdam.  

LICHTING 
Lichting was founded to bridge the gap between the academies and students on the one side and the 
talent-hungry fashion industry on the other, with the aim to stimulate emerging talent towards a viable 
career. The fourteen best graduates of the seven Dutch fashion academies present themselves and 
their work to a select audience of professionals and press. The winner of Lichting 2020 wins a prize 
of €10.000,- and their own show at the September 2021 edition of Amsterdam Fashion Week.  
 
Lichting 2020 is the first of its kind; the changing fashion education, and therefore more innovative 
graduation work, allow us to change the concept of Lichting for the first time. The 2020 edition will 
be a multidisciplinary showcase of installations, film, show, physical collections and digital work. 
Lichting is supported by Meester Koetsier Foundation and HTNK.   
 
Participating designers: Benji Nijenhuis, Carolin Dieler, Cornel Doornebosch, Darwin Winklaar, 
Eva Dimopoulou, Frederieke Broekgaarden, Inge Vaandering, Irene Ha, Josja Feld, Katja Ravina, 
Lara Warson, Linn Alleman, Liselot Hoekstra, and Riemke Ipema.  
 
DYLAN WESTERWEEL 
‘Claude’ is the second collection by Dylan Westerweel, winner of Lichting 2019. The collection is a 
love letter to queer beauty, researching the idea of the performance of being a queer person. What are 
the necessities to remain hidden or express oneself to the fullest?  
 
Living as a queer person can mean moving through stages, reinventing oneself, undressing and re-
dressing. It can be fragile and powerful, beautiful and hard to look at. What would one wear while 
dressing for the next performance on the stage of life? Dylan Westerweel shows ‘Claude‘ in the 
Kerkzaal at the Hermitage Amsterdam. 
 
COVID-19 
Amsterdam Fashion Week will be organizing the shows and performances within the rules set by the 
RIVM as well as the specific rules of the Hermitage Amsterdam, and will ensure that everyone can 
participate digitally. 
 
For further information, contact us via details below.  
With kind regards, Team AFW 
 
Mail: pers@amsterdamfashionweek.nl 
Call: (+31) (0)20-4083220 


