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FINAllY, IT’S FASHIoN WeeKeND!
Geniet van de bruisende binnenstad van Eindhoven tijdens 
It’s Fashion Weekend op vrijdag 6 en zaterdag 7 september! 
Eindhoven is een stad bekend om haar design, innovatie, 
creativiteit en haar toegankelijke karakter. Tijdens de Dutch 
Design Week zijn deze kenmerken het meest zichtbaar en 
voelbaar in de stad. Eén week per jaar is natuurlijk veel te 
kort, daarom organiseert Eindhoven door het jaar heen 
Design weekends. It’s Fashion Weekend is de eerste editie 
waarbij retail, mode, design, (street)art, food en muziek sa-
men komen in één energiek en bruisend weekend. Een mo-
ment waar naar toegeleefd wordt, een moment van euforie, 
van beleven en samen genieten!

Modeweekend met een ruw randje

Wat It’s Fashion Weekend uniek maakt is dat er een 
proeftuin voor mode en design gecreëerd wordt. 
Ontwerpers krijgen de vrijheid om te experimenten 
en om samen te werken met andere disciplines. En 
dat in dezelfde ongedwongen sfeer als tijdens Dutch 
Design Week.
In participerende winkels, restaurants en vooral in 
de openbare ruimte in de binnenstad worden uit-
eenlopende mode-gerelateerde activiteiten georga-
niseerd. Van ‘fashion hang-outs’, exposities, work-
shops tot modeshows. Het laat het ruwe randje van 
mode zien, want uiteindelijk ontstaat mode vanuit 
de straatcultuur. Daarnaast wordt het open karak-
ter van de stad Eindhoven benadrukt tijdens It’s  
Fashion Weekend; toegang is gratis. 
Activiteiten vinden plaats op diverse locaties in de 
binnenstad van Eindhoven. Alle locaties worden 
met elkaar verbonden middels een verrassende route 
in een heldere blauwe kleur. Deze Fashion Design 
Route bestaat uit een foto expositie van Eindhovense 
mode en design talenten zoals; Ontour, Raw Color, 
Niek Pulles, Jolijn Snijders, studioRUIG, MLY en  
de l’eefstijl.

35 modeshows

Voor inspiratie op het gebied van de nieuwe Au-
tumn/ Winter 2013 - 2014 modecollecties ben je 
bij It’s Fashion Weekend aan het goede adres. Na 
het zien van de vijfendertig (!) modeshows op zes 
verschillende locaties is geen modetrend meer on-
bekend voor je! Verwacht niet alleen mode op de 
catwalk, maar ook op MINI’s! Daarnaast worden 
diverse modeshows gecombineerd met dans maar 
ook met kunst. Voor shoppen is dit weekend ook 
het beste moment; de volledige nieuwe collectie 
hangt in de winkels, er zijn pop-up stores van mode 
ontwerpers, een trunksale en een design markt.
Wil je alvast weten hoe de mode er volgend jaar 
zomer uit ziet? Je kunt gedurende dit weekend al 
een preview bekijken van de Spring/Summer 2014 
collectie van diverse mode ontwerpers zoals Femke 
Agema, Elsien Gringhuis, Marcha Hüskes, Monique 
Poolmans, studioRUIG en de L’eefstijl. 

Multidisciplinair feestje

Naast de focus op mode is er op diverse locaties 
in het centrum ook aandacht voor bijvoorbeeld 
(street) art en fotografie. Op de Markt, op de Kleine 
Berg en in Admirant Shopping zijn graffiti arties-
ten aan het werk en op diverse locaties vinden live 
fotoshoots plaats.
Ambacht en design, op uiteenlopende gebieden, 
zijn te zien en te beleven middels diverse ‘live at 
work’ presentaties, exposities en workshops. 

Fashion Hangouts

Om het ultieme weekend gevoel compleet te ma-
ken, is er natuurlijk ook aan live muziek en lekker 
eten en drinken gedacht. Verwacht tientallen live 
muziek optredens en verrassende hangouts.
Hangouts vindt je bijvoorbeeld op de Markt, vóór 
de Bijenkorf en in de Oude Rechtbank. Op de 
Markt kun je relaxen bij een heus zwembad ‘Legs 
Only’, met daaromheen mode presentaties, graffiti 
en live muziek van o.a. ‘Proper Outfit’ en ‘Cayucas’. 
Verder vind je hier de G-Star RAW Tailored  
Atelier, waar je een gepersonaliseerde jeans kan  
laten ontwerpen of een oude G-Star jeans weer tot 
leven kan brengen. Ontspannen en fashionable 
picknicken doe je bij Urban Fashion Picknick op 
het 18 Septemberplein vóór de Bijenkorf. En last 
but not least, modeontwerpster Emily Hermans 
viert haar tienjarig jubileum in De Oude Rechtbank 
op het Stratumseind met de MLY XPO, tevens één 
van de ‘Fashion Hangouts’.

Benieuwd geworden? En heb je zin in een multidis-
ciplinair feestje in de stad? Kom naar It’s Fashion 
Weekend in de binnenstad van Eindhoven op 6 en 
7 september! 

COLOFON

Concept & redactie: Justine Kontou
Concept & ontwerp: Martine Mathijsen – NOFT 
Drukwerk: Nieuwsdruk Nederland 

Campagnebeelden

Fotografie: Jolijn Snijders
Visagie: Dennis Michael
Styling: Justine Kontou
Models: Avalon en Pjotr
Mede mogelijk gemaakt door: 
040fotografie, Artishock, Magda en YOU ARE HERE

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Niets uit deze uitgave mag op enige wijze worden verveelvoudigd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. 
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.
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Fashion Design Route

FASHIoN 
DeSIGN
roUTe
BInnEnsTaD EInDhovEn

Locatie: Binnenstad Eindhoven
Vrijdag 10:00 – 23:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Entree: gratis

In de binnenstad vind je de Fashion Design Route. Een inspirerende route bestaande uit 
een foto-expositie van Eindhovense mode- en designtalenten; Ontour, Raw Color, Niek 
Pulles, Jolijn Snijders, studioRUIG, MLY, Lisa Klappe, Brit van Nerven, KAZOE, studio 
Harm Rensink, Sara Veenstra en studio Maarten Kolk en Guus Kusters. Er zijn foto’s te 
zien van collectieshoots van mode ontwerpers, mode producties van fotografen, maar 
ook werk dat een link met mode en kleur heeft. Deze verrassende route, in een heldere 
kleur blauw, verbindt alle activiteiten in het centrum. Volg de route en je ziet alle onder-
delen van It’s Fashion Weekend!
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1. Start Fashion Design Route

2. Urban Fashion Picknick 

3. Piazza Center: Fashion & Dance 

4. Admirant Shopping: Design en ambacht

5. YOU ARE HERE X Van Abbemuseum

6. Hooghuisstraat: High Fashion on the catwalk

7. De Bergen: Fashion Revolution

8. De Oude Rechtbank: MLY XPO

9. HEUVEL Eindhoven: Inspiring Shopping

10. De Markt: Fashion Hangout

Party:

A. Broekenbal: HEUVEL Eindhoven

B: Stuk X gay dance experience: Designhuis

C: Afterparty met The Spineshakers: Dr.Ink
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Op het 18 Septemberplein 
staat het It’s Weekend 
Infopoint.
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pUT oN 
YoUr

DANCING
SHoeS

Locatie: Piazza Center
Vrijdag: 10:00 - 22:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Entree: gratis

Fashion, dance en een rooftop party! Piazza Center zorgt voor een bruisend cat-
walkweekend. Op het Piazza Fashion Podium worden de modeshows van Piazza 
en de Bijenkorf gecombineerd met urban dance. Op de hippe roof top party (La 
Place) kan iedereen als echte VIP genieten van heerlijke fruitcocktails. En wie wil 
weten waar ook alweer dat leuke jurkje of die prachtige jas te verkrijgen was, gaat 
naar het Piazza Fashion Podium service punt. Dit is tevens het inzamelpunt voor 
de goede doel ‘Clean up your wardrobe’ actie (meer informatie via www.facebook.
com/piazzacenter1). Aanvullend wordt zaterdag een urban dance workshop voor 
kinderen georganiseerd. De winkels in Piazza Center zijn op vrijdag geopend tot 
22:00 uur en op zaterdag tot 18:00 uur.

UrbAN 
FASHIoN
pICKNICK
FooD & DrInks
MusIC

Locatie: 18 septemberplein
Vrijdag: 10:00 – 20:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

De Urban Fashion Picknick biedt een ongedwongen en 
relaxte omgeving waarin je kunt genieten van heerlijke 
koffie en lekkernijen verzorgd door Beanbrothers en  
‘t Koffiehuisje. Kies één van de urban picknick veldjes uit 
om even te ontspannen en je highlights in het program-
maboekje te bepalen. Vanaf de picknick veldjes (van 
echt gras) kun je ook genieten van een aantal live mu-
ziek optredens en kun je de modeshows in Piazza Cen-
ter vanaf een afstandje bekijken. Tussen de modeshows 
en optredens door zorgt dj Nick Lebeat voor een lekker 
achtergrondmuziekje. Dit is het perfecte start-, pauze- of 
eindpunt voor je route langs alle It’s Fashion Weekend 
activiteiten. 
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pIAzzA CeNTer
FASHIoN  
& DANCe

FashIon shoWs
rooFToP ParTY
urBan DanCE
+ WorkshoP 

reD 
HerrING
lIvE MusIC

Locatie: 18 septemberplein
Vrijdag 15:00 uur en 17:00 uur
Entree: gratis

Red Herring bestaat uit drie zingende multi-instrumen-
talisten. Naast vlammende instrumentals en snerpende 
driestemmigheid laten deze muzikanten zich van hun 
gevoelige kant zien met ontroerende liefdesballades en 
zoetsappige country-tranentrekkers. Ook maken ze het 
publiek graag bekend met hun favoriete songwriters (de 
“ereharingen”) en schrijven ze alle drie eigen werk. Het 
instrumentarium bestaat naast de drie zangstemmen 
uit een 90 jaar oude Gibson-mandoline, viool, gitaren, 
mondharmonica’s, tin whistles, bodhran, banjo, percus-
sie-instrumenten en een contrabas.
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FashIon 
shoWs
PIaZZa
CEnTEr 

Vrijdag 6 september

14:00 uur | 16:00 uur | 19:00 uur | 20:00 uur | 21:00 uur

Zaterdag 7 september

13:00 uur | 14:00 uur | 15:00 uur | 16:00 uur

De modeshows presenteren de nieuwe collecties van;

- de winkels gelegen in Piazza Center
- De Bijenkorf en instore shops  
  Armani, Diesel, Hugo Boss en McGregor
- Expresso store
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ADmIrANT SHoppING  
DeSIGN & AmbACHT
DEsIGn MarkET
WorkshoPs
‘lIvE aT Work’ 
ExPo
FooD & DrInks
lIvE MusIC

Locatie: Nieuwe Emmasingel
Vrijdag: 10:00 – 22:00
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Entree: gratis

Op zaterdag 7 september organiseert Admirant 
Shopping van 10:00 tot 17:00 uur een hoogwaar-
dige designmarkt. Deze markt bestaat uit work-
shops, live at work presentaties en exposities van 
zowel gevestigde als beginnende designers. Zij laten 
de authentieke ambacht en het proces achter design 
zien. De exposities zijn grotendeels vrijdagavond 
6 september ook al te bewonderen. Live optredens 
van o.a. singer-songwriter Lisa van Nes (bekend 
van de Birdy contest van Giel Beelen) en heerlijke 
hapjes zorgen zowel op vrijdagavond als zaterdag 
voor een gezellige en ongedwongen sfeer! De win-
kels in Admirant Shopping zijn op vrijdag tot 22:00 
uur geopend en op zaterdag tot 18:00 uur.

Admirant – Kids Shoe en T-shirt Design Workshop

Speciaal voor kinderen worden er zaterdag 7 september 
tussen 11:00 en 16:00 uur twee gratis workshops geor-
ganiseerd:

Kids Shoe Design Workshop
Op papier, met textiel, je eigen schoen ontwerpen? Doe 
mee met de Kids Shoe Design Contest! Op de Facebook-
pagina van Admirant Shopping kunnen de creaties 
bewonderd worden. De deelnemer met de meeste likes 
wint €150,- shoptegoed, te besteden bij één van de schoe-
nenwinkels in Admirant Shopping. 

Duurzaam fashion design

Tijdens It`s Fashion Weekend presenteert CutureFabric 
haar groene en Fair Trade modelabel. CultureFabric is 
een jong modelabel. Van met de hand geborduurde zijde 
van gebruikte saris ontwerpen ze Dutch Design jurkjes 
voor de Nederlandse markt. Tijdens deze presentatie 
hoor jij het indrukwekkende verhaal achter dit mooie 
merk. Ook is de collectie ter plekke te bewonderen.

Admirant – Ambacht bij Van Bommel

Een van de deelnemers aan de Admirant design markt 
is de originele schoenmaker van van Bommel. Hij gaat 
live aan het werk om de ambacht achter de van Bommel 
schoenen te showen. Heb jij dit ook altijd al eens wil-
len zien? Kom op zaterdag 7 september tussen 10:00 en 
18:00 uur naar de nieuwe Emmasingel en beleef het zelf! 

De Heer VAN  
beNTHem eN  
De ToINeTTeS 
lIvE MusIC

Locatie: 18 septemberplein
Zaterdag 17:00 uur
Entree: gratis

De heer Van Benthem en De Toinettes spelen hits en bij-
na-hits uit het midden van de vorige eeuw in de klassieke 
formatie van solozang, gitaar en polka-dot close harmo-
ny background vocals. Deze band met een zeer unieke 
stijl is onder andere bekend van optredens bij 3FM.

All
plAY,
No  

WorK

HooGHUISSTrAAT  
HIGH FASHIoN  
oN THe CATWAlK
FashIon shoWs
lIvE MusIC
FooD & DrInks

Locatie: Hooghuisstraat
Vrijdag: 10:00 - 23:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Entree: gratis

De Hooghuisstraat wordt getransformeerd tot één grote catwalk door de volledige 
straat, op vrijdag 6 september van 17:00 tot 22:30 uur en zaterdag 7 september van 
12:30 tot 17:00 uur. Op de vijftig meter lange catwalk worden de nieuwste high fashion 
collecties gepresenteerd, met merken als Dolce & Gabbana, Cavalli, Gucci en Lanvin. 
Op vrijdag en zaterdag draait er een dj en ligt de presentatie in handen van Eva Jane. 
Zij zal zaterdag tevens live optreden. Op vrijdag zal X-factor 2013 winnaar Haris live 
optreden.  De winkels in de Hooghuisstraat zijn op vrijdag tot 23:00 uur geopend en op 
zaterdag tot 18:00 uur.
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Admirant - Street Artists at work

Ook street art is vertegenwoordigd in Admirant Shop-
ping. Zaterdag tussen 10:00 en 18:00 uur gaan vanuit 
Onigiri vier street art tekenaars aan de slag met een 
speciaal ontworpen 3D visual. Zij versieren een deel van 
het plein bij de Blob tot een waar Fashion Art Work. Een 
unieke ervaring die je niet wilt missen! 

Gezond genieten bij het Philips museum

Op zaterdag 7 september kookt de Philips kok op het 
plein bij het Philips museum de lekkerste gerechten met 
de nieuwste apparatuur. Wel eens friet, taart of zelfs een 
gekookt ei uit een heteluchtfrietpan gegeten? Martin 
Senders neemt u mee op een culinaire reis die niet alleen 
lekker is maar ook gezond.
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S/S 2014:
FEMKE AGEMA  •  STUDIORUIG 

ELSIEN GRINGHUIS      
MARCHA HüSKES  •  MONIqUE 

POOLMANS  •  DE L’EEFSTIJL
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At the 
end of 

the week 
I’m your 
present

FALL  
COLLECTION

PREVIEW
Er was eens...

Locatie: Witte dame, 1e verdieping 
Emmasingel 22
Zaterdag om 13:00, 14:30 en 16:00 uur
Entree: gratis

YOU ARE HERE organiseert i.s.m. het Van Abbemuseum een multi-
disciplinaire modeshow. Het Van Abbemuseum laat vanaf 2 novem-
ber een grote onconventionele en verrassende collectiepresentatie 
zien in het museum. Als preview worden in deze multidisciplinaire 
modeshow kunstwerken gepresenteerd in combinatie met de nieuwe 
Summer/Spring 2014 collecties van mode ontwerpers Femke Agema, 
Elsien Gringhuis, Marcha Hüskes, Monique Poolmans, studioRUIG 
en de l’eefstijl. Cosmo V zal gedurende de modeshow live optreden. 
De modeshow wordt mede mogelijk gemaakt door: Faces Kappers 
en Cachet Models.

YoU Are Here X 
VAN AbbemUSeUm
FashIon shoWs
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De Bergen – Trunksale

Op vrijdag van 12:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 
10:00 tot 18:00 uur transformeren op de Kleine Berg en 
in de Bergstraat auto’s in mini pop-up winkeltjes, een 
echte Trunksale. Je scoort hier mode- en design pieces 
maar ook stock sale items.

De Bergen - Nieuwe fashion conceptstore in No44 

Eau de Cologne Haute Parfumerie No44 (Kleine Berg 
44) opent op 6 september een nieuwe fashion concept 
store. Bovendien wordt nieuw parfummerk Bond No 
9 New York gelanceerd. Stimuleer je zintuigen met de 
heerlijke geuren, inspirerende mode en lekkere hapjes en 
drankjes.

Locatie: Kleine Berg en Bergstraat
Vrijdag: 12:00 - 23:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Entree: gratis

Vrijdag 6 en zaterdag 7 september beleef je in de Bergen 
(Kleine Berg en Bergstraat) een ware Mode Revolutie. De 
urban straatstijl wordt gemixt met high fashion. Het ge-
bied wordt volledig getransformeerd, met graffiti, ghetto 
blasters en een grote trunksale! Op vrijdag tussen 16:00 
en 21:00 uur zijn er bovendien spectaculaire modeshows 
waar modellen de nieuwste modecollecties showen, bo-
ven op auto’s. De winkels op de Kleine Berg en Bergstraat 
zijn op vrijdag tot 23:00 uur geopend en op zaterdag tot 
18:00 uur. Daarnaast zijn er uiteenlopende activiteiten 
te zien en beleven; een trunkpool om af te koelen, er is 
een occupied kamp voor kids, dans en protest om naar 
te kijken en een foto booth om foto’s van jezelf te laten 
maken als een mode revolutionair! Sluit je aan en start 
een nieuwe mode revolutie! 

DeNIm eXpo  
bY THeloCAlFArm
ExPo

Locatie: Entree Luciferterrein
Ter hoogte van Kleine Berg 45
Vrijdag: 12:00 - 22:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Entree: gratis

De Denim expo wordt georganiseerd door thelocalfarm. Het doel is bezoekers te 
laten zien wat de persoonlijke waardering voor denim kan zijn. Twintig jeanslief-
hebbers pur sang stellen hun dierbaarste denim beschikbaar voor deze expositie. 
Iedereen is anders en dat maakt iedere denim uniek. Elke jeans toont haar per-
soonlijke verhaal; hoe oud deze denim is, wanneer deze gedragen is, hoe vaak deze 
gewassen is en wanneer denim een rol in hun leven kreeg.

leT’S
roCK,
IT’S 

WeeKeND

De berGeN  
FASHIoN  
reVolUTIoN
FashIon shoWs
TrunksalE
FoTo BooTh
FooD & DrInks
MusIC
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De Bergen - Rock&Roll bij Mensroom

Bij Mensroom (Kleine Berg 39) draaien vrijdagavond 6 
september The Spineshakers fijne R&R muziekjes voor 
een ontspannen en gezellig sfeertje. Ook kun je je hier 
laten knippen door een authentieke barbier.

De Bergen – gratis sieraden polijsten

Wijen Goudsmeden juweliers biedt op zaterdag 7 septem-
ber een gratis service aan op de kruising van de Kleine 
Berg en Bergstraat, ter hoogte van het Fens parkeerter-
rein. Gedurende de dag kun je hier gratis sieraden laten 
polijsten door vakkundige goudsmeden.

De Bergen – Taste the Revolution! bij O Booi

Lingeriewinkel O Booi zal in september een compleet 
nieuwe look en propositie krijgen. Taste the revolution! 
sluit niet alleen aan op het centrale revolution-thema 
van It’s Fashion Weekend in De Bergen, maar ook op 
de nieuwe winkelpropositie van Obooi: ‘candystore for 
women’. Op zowel vrijdag als zaterdag vind je bij O Booi 
een nostalgische ijskar met candy for women. Trakteer 
jezelf op een snoepzak voor slechts 5 euro; een goodie 
bag gevuld met begerenswaardige items.

Fo
to

gr
afi

e:
 G

ij
s 

Sp
ie

ri
n

gs



14

FASHION NEWSPAPERIT’S WeeKeND

15

6          7 SepTember

pop-Up bAr 
DANNY & NICo 
FooD & DrInks
FashIon

Ondanks de hitte van jewelste en een bijna gekookt brein, wil 
ik het graag even hebben over FASHION in de smalste zin des 
woords.
Het is me wat de afgelopen jaren met de blogs, de webshops, 
de online modeshows, de mode-politie en alle gerelateerde te-
levisieprogramma’s en Facebookpagina’s. Modeblunders en nog 
erger, flaters, worden breed uitgemeten in de pers en desbetref-
fende pop- of filmster staat voor het oog van miljoenen potten-
kijkers compleet voor schut. Willekeurige brave burgers worden 
keihard een make-over programma binnengetrokken en zoge-
naamd professioneel maar ook sentimenteel gelul valt hen ten 
deel.  

Een pak aantrekken omdat je je toevallig zo voelt is vandaag de 
dag uit den boze. Je behoort, volgens de stylisten, te mixen en 
matchen en dat betekent dat je eigenlijk drie uur eerder op moet 
staan. Oftewel, terwijl je je best doet om je kroost een volwaardig 
ontbijt voor te schotelen en ook nog gezellig te babbelen moet je 
in je hoofd al bezig zijn met THE OUTFIT. Liefst met bijpassende 
elegante schoentjes, ook al weet je dat aan het eind van een 
warme dag je opgezwollen vlees daar enorm overheen bulkt. 

Al zes jaar ben ik enorm blij met ons MAGDA. Maar telkens weer 
verbaas ik me erover hoe moeilijk met name dames het voor 
zichzelf maken. Ik zie schoonheid op allerlei vlakken. Ik hoor een 
mooie stem, zie een persoonlijkheid met een gave babbel, zie 
een zeer eigen stijl en dus een unieke identiteit. ‘God wat ben je 
mooi, wat heb jij allemaal voor leuke dingen gedaan? Je lach en 
je grap en je gave smaak. Jezus wat een fijnheid! ’
Waarom is het dan toch, dat zo’n uniek iemand alleen maar naar 
haar knieën of naar haar kraaienpoten kijkt? Het spontane ge-
sprek wat ik met zo’n dame hoopte te hebben wordt volledig 
overschaduwt door dat knieën-complex en nu ook nog die billen. 
Mens! 

Die eerder genoemde programma’s en ook die gladjoekels van 
modebladen hebben ons stiekem gehersenspoeld. En dat is 
enorm jammer. Mijn dag bij Magda is namelijk zoveel leuker als 
er een hippie, een indiaan, een schapenhouder, een schrijver, 
een papa, een techno-nomaad, een rocker, en alle andere kun-
stenaars een bezoek hebben gebracht. Die lak hebben aan hun 
knieën en hun kraaienpoten. En dan ook nog enorm dankbaar 
zijn voor die gave outfit die ze met veel zorg hebben uitgekozen 
en die zo goed bij hun past. 

Luister dames, de meeste mannen en vrouwen houden van da-
mes die eten, drinken en lekker vlees op de botten hebben. En 
die leuke dingen vertellen en grappen maken. Niets is zo onaan-
trekkelijk als geneuzel over knieën, billen en kraaienpoten.  

Magda

KNIeëN, bIlleN  
eN KrAAIeNpoTeN

mlY Xpo:  
10 YeAr ANNIVerSArY 
eXpoSITIoN
ExPo
lIvE PhoToshooT
FooD & DrInks
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plAzA FUTUrA  
& YoU Are Here 
—
DIANA VreelAND:  
THe eYe HAS To 
TrAVel
FIlM

Locatie: YOU ARE HERE
Kleine Berg 32a
Vrijdag: 21:00 uur
Entree: gratis

Plaza Futura verzorgt tijdens It’s Fashion Weekend de 
film ‘Diana Vreeland: The eye has to travel’ bij de ingang 
van het Luciferterrein op vrijdagavond om 21:00 uur.
Diana Vreeland – sprankelende persoonlijkheid, mode-
icoon en hoofdredacteur – schreef geschiedenis door 
mode te verheffen tot kunstvorm. Vreeland was hoofd-
redacteur van Harper’s Bazaar en Vogue en creëerde een 
lifestyle vol glamour en excentriciteit die ongekend was 
in haar tijd. In deze documentaire blikt ze zelf terug 
op haar bewogen leven. De belangrijkste spelers uit de 
internationale modewereld komen aan het woord over 
deze grande dame aller tijdschriften. De documentaire 
won de Zilveren Hugo voor Beste Documentaire op het 
Chicago Internationaal Film Festival. De filmprojec-
tie wordt mede mogelijk gemaakt door Plaza Futura en 
Solar Cinema.

Locatie: ter hoogte van Bergstraat 41
Vrijdag: 12:00 - 23:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

Magda pakt uit tijdens It’s Fashion Weekend! De Bergen 
staan bol van alles op het gebied van fashion. Magda 
heeft ook aan de innerlijke mens gedacht. De Danny & 
Nico bar voorziet je van wijn, bier, een lekkere snack en 
genadige gezelligheid. Kom dus tijdens het gedruis een 
bezoek brengen aan deze pop-up bar. Het Magda-team 
ziet u graag in verschijning!

Fo
to

gr
afi

e:
 C

at
h

 H
er

m
an

s

Locatie: De Oude Rechtbank
Stratumseind 32
Vrijdag: 10:00 - 18:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Entree: gratis

 
Tijdens It’s Fashion Weekend viert Emily Hermans haar 
tienjarig jubileum als fashiondesigner. Dit doet ze met 
MLY XPO, een reis door de tijd waarin front en back-
stage elkaar steeds afwisselen.  
Op zaterdag 7 september vindt tussen 10:00 en 17:00 uur 
een live fotoshoot plaats van Cath Hermans (vaste foto-
graaf van MLY) en Marino Lambrix (vaste hair en ma-
ke-up artist van MLY). Deze live shoot is geïnspireerd op 
het thema van MLY’s nieuwe collectie winter 2014/2015. 
Een kijkje in de toekomst.
Voor de viering van MLY XPO serveert de Oude Recht-
bank een speciaal fashion menu. Je kunt hier dus ook 
terecht voor een lekker hapje of drankje.
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HeUVel eINDHoVeN  
INSpIrING SHoppING
FashIon shoWs
PoP-uP sTorEs

Locatie: HEUVEL Eindhoven
Vrijdag: 10:00 - 22:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
Entree: gratis

Let’s get inspired! Tijdens It’s Fashion Weekend septem-
ber staat HEUVEL Eindhoven letterlijk bol van mode. 
Een programma boordevol inspirerende fashionshows 
met de nieuwste collecties. Stylisten combineren diverse 
collecties van winkels in HEUVEL Eindhoven tot in-
spirerende nieuwe outfits in collectieve fashionshows. 
Merken die hierin worden gepresenteerd zijn o.a. Björn 
Borg, McGregor, Sandwich, Gerry Weber, Garden Shoes, 
Footlocker en Burmann Homestyling. Daarnaast zijn er 
brandshows, waarbij winkels zoals Superstar, Didi, Miss 
Etam en Promiss de catwalk gebruiken om een virtu-
ele rondleiding door hun winkel of collectie te geven. 
De visagie tijdens de fashionshows wordt verzorgd door 
Make-up Studio Eindhoven. Aanvullend wordt er ge-
durende het weekend een pop-up fashionstore (IT’S A 
KLERE KLUB) in HEUVEL Eindhoven geopend, waar 
unieke designercollecties worden verkocht. Veel winkels 
in HEUVEL Eindhoven zijn vrijdag extra lang geopend 
tot 22:00 uur en op zaterdag tot 18:00 uur.

Vrijdag 6 september

17.00 uur – Brandshow Promiss
18.00 uur – Collectieve fashionshow
19.00 uur – Brandshow Superstar
20.00 uur – Brandshow Didi
21.00 uur – Brandshow Miss Etam

Zaterdag 7 september

12.00 uur – Collectieve fashionshow
13.00 uur – Brandshow Polarn O. Pyret
14.00 uur – Brandshow HoutBrox
15.00 uur – Brandhow ELLE Eindhoven  
                     & Bastiaans Mode
16.00 uur – Brandshow Brabantia
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IT’S A Klere KlUb
PoP-uP sTorE

Locatie: HEUVEL Eindhoven
Pand tegenover Muziekgebouw Frits Philips
Vrijdag: 12:00 - 22:00 uur
Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur

IT’S A KLERE KLUB is een pop-up klub voor heuse 
koopjesjagers op zoek naar parels.
READY TO FISH_ strijkt deze twee dagen in Eindhoven 
neer om hun vrouwencollectie genaamd InMotion aan 
te bieden. Geïnspireerd door moderne dans is dit een 
collectie die zich kenmerkt door paradoxale combinaties 
in materiaal en vorm. Ook het Eindhovense studioRUIG 
is van de partij om hun vrouwen- en mannencollecties 
voor een mooi prijsje aan te bieden. Tevens vind je er 
leren tassen, kettinkjes, samples en je kunt zelfs de klub 
verlaten met een kilootje leer!
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plAY
AND 
HAVe 
FUN

Locatie: De Markt 
Vrijdag: 12:00 – 21:00 uur
Zaterdag: 12:00 – 21:00 uur
Entree: gratis

Op de Markt wordt een relaxte fashion hangout gecreëerd. Hier kun je even bijko-
men in een ongedwongen setting, omgeven door planten en mode. queen of the 
South viert haar twintigjarig bestaan en zal op unieke wijze de nieuwe collectie 
showen in deze hang out. Ondertussen kun je pootje baden in het containerzwem-
bad ‘Legs Only’ van Luuk van de Broek (Collaboration O) en Studio Bob Schiller. 
Of je laten knippen door barbier meneer van der Wiel, die vergezeld wordt door 
The Spineshakers. Zij zorgen voor fijne R&R muziekjes, tussen maar liefst zes(!) 
verschillende live muziekoptredens in. 
Denim liefhebbers zijn hier ook aan het goede adres, want in het RAW Tailored 
Atelier van G-Star kun je o.a. een gepersonaliseerde selvedge jeans ontwerpen. En 
alsof hier nog niet genoeg te doen en te beleven valt, maakt illustrator Niels Bak-
kerus ter plekke een groot graffiti portret gedurende het weekend. Ook kun je bij 
hem een It’s Weekend tasje laten illustreren met een persoonlijke tekst; een mooie 
herinnering aan een top weekend!

De mArKT 
FASHIoN HANGoUT
lIvE MusIC
FooD & DrInks
lIvE aT Work
FashIon shoWs

G-STAr rAW  
TAIloreD ATelIer
lIvE aT Work

Locatie: De Markt 
Vrijdag: 16.00 - 21.00 uur
Zaterdag: 13.00 - 16.00 uur
Entree: gratis

G-Star RAW Tailored Atelier is een unieke service, hier 
kun je namelijk je unieke, gepersonaliseerde selvedge 
jeans ontwerpen. Je krijgt de kans om persoonlijk de 
details van je denim te kiezen, zoals verschillende kno-
pen, klinknagels en het label aan de achterzijde. Hiermee 
maak je jouw eigen denimlook. Modern, vintage of iets 
ertussenin.

Ook staat er een G-Star Repair service klaar, die je oude 
G-Star jeans weer tot leven brengt. Dus heb je een oude 
G-Star denim, die slijtage vertoont, neem hem mee en zij 
zorgen dat hij een tweede leven krijgt.

proper  
oUTFIT 
lIvE MusIC

Locatie: De Markt 
Vrijdag: 14:00 uur
Entree: gratis

Vernieuwend, catchy en divers. Een unieke combinatie 
van live samples, guitars en beats gebracht in een vette 
show. Een moderne manier van muziek maken zonder 
concessies te doen aan identiteit. Via een contest van 
Ongekend Talent veroverden ze een plaats op het Fijn-
proevers podium van de Zwarte Cross. Tevens is Proper 
Outfit onlangs uitgeroepen tot 3FM serious talent, hun 
debuutsingle ‘BFF’ heeft een aantal weken op de 3FM 
playlist gestaan en met de opvolger ‘Move On’ was Pro-
per Outfit te zien bij Toppop3. Zorg dat je dit optreden 
niet mist! 

lIpTeASe
lIvE MusIC

Locatie: De Markt 
Vrijdag: 15:30 en 18:15 uur
Entree: gratis

Vroeger was het niet meer dan normaal, dat Rock & 
Roll, bier drinken, vrouwen, goede muziek, lol en fles-
sen whisky bij elkaar kwamen en zorgden voor alles wat 
vandaag de dag verboden is. Genoeg reden om een band 
als Liptease bij elkaar te schreeuwen en te laten zien waar 
ze goed in zijn. Deze band, die voornamelijk in 2011 veel 
grote podia heeft bestegen, komt nu met een nieuwe 
show. Nog meer nieuwe remakes van bestaande num-
mers, natuurlijk in het oude vertrouwde rockabilly jasje. 
Liptease maakt een show die Elvis doet swingen op Ed-
ward Sharpe & The Magnetic Zeros en waarvan Wanda 
Jackson ś eierstokjes trommelen.

Locatie: De Markt 
Zaterdag: 14:00 uur
Entree: gratis

Als je ergens vrolijk van wordt, dan zijn het de opgewekte 
klanken van Cayucas wel. Deze band rondom Zack Yu-
din ontleent zijn naam aan een slaperig kustplaatsje ten 
zuiden van San Francisco. Een exotisch oord van goud-
gele stranden, hoge golven en bloedmooie meisjes. Een 
plek waar de tijd duidelijk heeft stilgestaan. Het mag 
geen verrassing zijn dat deze invloeden ook terugkeren 
in de onbezorgde muziek van deze jongens. De frisse 
surfpop van Cayucas zit vol springerige baslijntjes, op-
gewekte handclaps en sprankelende melodieën. Preten-
tieloos is de beste omschrijving, waarbij liefhebbers van 
Vampire Weekend, The Drums, Beck en Money Mark 
zeker aan hun trekken komen. Het onlangs verschenen 
debuutalbum Bigfoot kwam uit op het vermaarde Se-
cretly Canadian-label en werd geproduceerd door Shins-
bandlid Richard Swift. “It’s just a summer thing that got 
me crazy!”

CAYUCAS  
lIvE MusIC
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KrAUSe 
lIvE MusIC

Locatie: De Markt
Vrijdag: 20:30 uur
Entree: gratis

Krause is een echte selfmade artiest. Na jaren in pun-
krockbandjes te hebben gespeeld, ruilde zij in 2006 de 
gierende gitaren in voor electro. Ze groeit in razendsnel 
tempo uit tot een allround performer, die haar eigen 
muziek schrijft en produceert. Krause kent het clubcir-
cuit inmiddels op haar duimpje. Ze trad op tijdens Eu-
roSonic Noorderslag, Amsterdam Dance Event, tourde 
met Kelis door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en 
deelde het podium met o.a. The Ting Tings, CSS en Vive 
La Fête. Haar live show is een uitbarsting van energie, 
gebracht met live drums, toetsen en knallende outfits.

lITTle KIm  
AND THe AlleY  
Apple 3   
lIvE MusIC

Locatie: De Markt
Zaterdag: 16:30 uur
Entree: gratis

Little Kim and the Alley Apple 3 brengen in hun eigen 
unieke stijl een mix van Western Swing, Hot Club, Hon-
ky Tonk en gelikte jaren twintig Hot Jazz en Cool Swing. 
Alles grijpt terug naar het begin van de 20ste eeuw toen 
de muziek nog swingde als de beesten. Een EP werd uit-
gebracht in 2008 en leverde onmiddellijk een vloed aan 
concerten op in binnen- en buitenland. België, Neder-
land, Frankrijk en Duitsland gingen voor de bijl en de 
eerste CD “Riding The Rails” (2010) versterkte dat effect 
nog eens. Nu twee jaar later brengen ze het voortreffe-
lijke “She’ll keep the devil dancing on your heart” uit 
en de single ‘Slappin’ Slim’ is al  opgepikt door Radio 1.

stuk x

07.09
intageV

Locatie: Designhuis
Stadhuisplein 3, Eindhoven
Zaterdag: 23:00 - 04:00 uur
Dresscode: Fashion Forward Vintage 
& Extravagant
Kaartjes via www.stukx.nl
Voorverkoop €11,-
Deurverkoop €14,-

STUK X is een internationale dance belevenis, geprodu-
ceerd door een team van internationale en vrijdenkende 
designers, met een extravagante touch waar gay lifestyle, 
sexy ritmes en urban vibes samenkomen. STUK X ge-
bruikt het nachtleven als een platform voor elektroni-
sche muziek, fashion, creativiteit, shows, verhalen en 
fun. Dompel je onder in sociale interactie met vreemde 
en bijzondere gasten; van drags tot bears, techno dudes 
en glitter-gays! Wees niet zoals je bent op je werk, thuis 
of in de lokale supermarkt. Wees wie je in je wildste fan-
tasieën zou willen zijn. Laat je alter ego tot leven komen.

STUK X   
GaY DanCE ExPErIEnCE

mAGGIe  
mAGoo   
lIvE MusIC

Locatie: De Markt 
Zaterdag: 18:00 en 19:30 uur
Entree: gratis

Maggie Magoo is de nieuwe sensatie uit Eindhoven die 
een mix maakt van jazz & blues met een  vleugje rocka-
billy en pop. De band bestaat uit zangeres Melanie Mac-
kintosh, gitarist Gerard Mevissen, contrabassist Cox 
Dieben en drummer Danny de Louw. Maggie Magoo 
speelt oude jazz en blues classics uit de jaren 30 tot de ja-
ren 50, en coverversies van huidige hits op hun eigenzin-
nige manier. Maggie Magoo ademt de stijl van de croo-
ners van de jaren 50 en heeft een warm en intiem geluid.

pop-Up 
reSTAUrANT  
De VoS IS loS!
FooD & DrInks

Locatie: Binnenstad Eindhoven

De Vos gaat los! We nodigen je uit om tijdens het Fashion 
Weekend op jacht te gaan om uiteindelijk bij ons aan te 
schuiven. Speciaal voor It’s Fashion Weekend komen wij 
met ons Pop-Up restaurant naar hartje Eindhoven.
Wil je meer weten of reserveren? Kijk op de website 
(www.isdevoslos.nl) of bel naar 0647259174.

broeKeNbAl
oFFICIal 
‘IT’s WEEkEnD’ ParTY

Locatie: HEUVEL Eindhoven
In het ‘Forum’
Zaterdag: 20:00 – 01:00 uur
Entree: gratis
Kaartjes via broekenbal@biki90.nl

Bij It’s Fashion Weekend hoort natuurlijk ook een  
officieuze after-party. Het Eindhovense fashion collec-
tief Biki90 gaat het It’s Fashion Weekend op een nu al 
legendarische wijze afsluiten met hun BROEKENBAL. 
Een fashion-party Biki90 stijl… verwacht top notch dj’s 
zoals Jameszoo en de nodige confetti, modellen en bier. 
Om het allemaal nog even te toppen, de avond wordt ge-
houden op een zeer bijzondere locatie; shopping center 
HEUVEL Eindhoven. 
BROEKENBAL begint om 20.00 uur en knalt door tot 
01.00 uur. Het aantal mensen wat naar binnen kan is 
beperkt, meld je aan via broekenbal@biki90.nl (max 4 
personen per aanmelding). Dit once in a lifetime Biki90 
fashion event meemaken is gratis.
En hadden we al gezegd dat Bavaria ook van de partij is…  

AFTerpArTY  
IN Dr.INK
aFTErParTY

Locatie: Kerkstraat 28
Zaterdag: 01:00 – 04:00
Entree: gratis

Na twee dagen fashion, inspiratie en the official party 
van het Broekenbal sluiten The Spineshakers het week-
end af met een after-afterparty in Dr.Ink met fijn R&R 
muziekjes. 
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18 SEPTEMBERPLEIN
Fashion Hangout Urban Fashion Picknick

Live muziek  
Red Herring

Muziek

PIAZZA CENTER Fashion 
showModeshow

Fashion 
show

Shopping De winkels in Piazza Center zijn extra lang geopend: tot 22:00 uur!  

Live muziek 
Red Herring

ADMIRANT SHOPPING

Exposities Exposities in het teken van mode, design en ambacht

Muziek Live muziek: Lisa van Nes & friends

Food Food Design treats

Food Rooftop party in La Place

HOOGHUISSTRAAT
Modeshow

High Fashion on the catwalk: 
gedurende de dag en avond zijn er diverse modeshows

Live muziek: 
HarisMuziek
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KLEINE BERG/
BERGSTRAAT

Modeshow

Spectaculaire modeshow over MINI’s in een omgeving  
getransformeerd tot Fashion Revolution

Trunksale (mini pop-up winkeltjes in auto’s)

Performance

Shopping

Kids

 Dans en protest

Trunkpool – Occupied camp for kids

FotoboothLive at work

Opening Opening nieuwe fashion concept store in Eau de Cologne Haute Parfumerie No44 

Muziek

Shopping Taste the Revolution bij Lingeriewinkel O Booi

Exposities Denim expo by thelocalfarm naast Mensroom

BERGSTRAAT
Pop-up Shop & Food Pop-up ‘Bar Danny & Nico’ bij Magda

STRATUMSEIND
Expositie/ Food

MLY XPO: 10 year anniversary exposition. Een multidisciplinair feestje bij  
De Oude Rechtbank met o.a. film, muziek en een live fotoshoot. 

Film

Film ‘Diana Vreeland:  
The eye has to travel’  
bij YOU ARE HERE

HEUVEL EINDHOVEN
Modeshow

Shopping De winkels in HEUVEL Eindhoven zijn extra lang geopend: tot 22:00 uur!

DE MARKT
Fashion Hangout

Fashion Hangout met zwembad ‘Legs Only’, live graffiti, live dj’s  
en gedurende de dag en avond modepresentaties van Queen of the South

G-Star RAW Tailored Atelier voor het ontwerp van een unieke  
selvedge jeans of het repareren van je G-Star denim

Live at work

Pop-up Shop Pop-up shop IT’s A KLERE KLUB met designer items van studioRUIG en READY TO FISH_

Modeshow
Promiss

Collectieve 
Fashionshow

Modeshow
Superstar

Modeshow
Didi

Modeshow
Miss Etam

Muziek

Live muziek: 
Proper  
Outfit

Fashion 
show

Fashion 
show

Fashion 
show

Shopping De winkels in de Admirant Shopping zijn extra lang geopend: tot 22:00 uur!

Shopping De winkels in de Hooghuisstraat zijn extra lang geopend: tot 23:00 uur!

Shopping De winkels in de Bergstraat en Kleine Berg zijn extra lang geopend: tot 23:00 uur!

Rock & Roll muziek door dj duo The Spineshakers en een barbier bij Mensroom

Live  
muziek: 

 Liptease

Live  
muziek: 

 Liptease

Live  
muziek: 
 Krause

Kijk voor meer informatie en het meest up-to-date programma op www.its-weekend.nl  
of facebook.com/itsweekendeindhoven
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18 SEPTEMBERPLEIN
Fashion Hangout Urban Fashion Picknick

Live muziek: 
De heer Van 
Benthem en  
de ToinettesMuziek

PIAZZA CENTER Fashion &  
dance showModeshow

Workshop

Mode/ Muziek

Workshop Urban Dance for kids

De winkels in Piazza Center zijn geopend tot 18:00 uur  

Fashion &  
dance show

Fashion &  
dance show

Fashion &  
dance show

ADMIRANT SHOPPING

Food Rooftop party in La Place

Shopping Design markt in het teken van mode, design en ambacht

Exposities

Tijdens ‘live at work’ presentatie wordt de ambacht getoond van o.a. 
design op gebied van fashion, accessoires, visagie, tassen, fietsen, keramiek en glas (in lood). 

Maar ook in de vorm van live graffiti.

   

Food

Muziek
Live fotoshoot door UnitedstudiosFotoshoot

Workshop T-shirt Design for Kids

Workshop

Ontdek en geniet van uiteenlopende design presentatie op het gebied van food & drinks

Workshop

Workshop Kids Shoe Design

Live at work

Exposities in het teken van mode, design en ambacht. O.a. fashion photography, fashion prints  
maar ook design op het gebied van schoenen en book stuff

Shopping De winkels in Admirant Shopping zijn extra lang geopend: tot 18:00 uur

Live muziek: Lisa van Nes & friends

KLEINE BERG/ 
BERGSTRAAT

Shopping Trunksale (mini pop-up winkeltjes in auto’s)

Trunkpool – Occupied camp for kids

Performance

Kids

HOOGHUISSTRAAT
Modeshow Fashionshows Hooghuisstraat & Dj music

Laat foto’s maken bij de fotobooth  –   
Wijen Goudsmeden Juweliers biedt gratis service  

sieraden polijsten aan – Nailart Live at work

Exposities Denim expo by thelocalfarm naast Mensroom

Pop-up ‘Bar Danny & Nico’ bij Magda

STRATUMSEIND MLY XPO: 10 year anniversary exposition. Een multidisciplinair feestje bij  
De Oude Rechtbank met o.a. film, muziek en een live fotoshootExpositie/ Food

HEUVEL EINDHOVEN
Modeshow

Collectieve 
Fashionshow

Polarn  
O. Pyret

HoutBrox
ELLE 

Eindhoven 
& Bastiaans 

Mode

DE MARKT
Fashion Hangout 

Fashion Hangout met zwembad ‘Legs Only’, live graffiti, live dj’s  
en gedurende de dag en avond modepresentaties van Queen of the South

Live at work

G-Star RAW Tailored Atelier voor het 
ontwerp van een unieke selvedge jeans  

of het repareren van je G-Star denim

Pop-up store

Official party van It’s Weekend: 
Broekenbal (20.00 – 01.00)

Brabantia 
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Shopping De winkels in de Bergstraat/Kleine Berg zijn extra lang geopend: tot 18:00 uur

Party

IT’s A KLERE KLUB met designer items van studioRUIG en READY TO FISH_

Live muziek: 
CayucasMuziek

Live 
muziek: 
Maggie 
Magoo

Live 
muziek: 
Maggie 
Magoo

Shopping De winkels in de Hooghuisstraat zijn extra lang geopend: tot 18:00 uur

Dans en protest

Shopping De winkels in HEUVEL Eindhoven zijn extra lang geopend: to 18:00 uur

BERGSTRAAT
Pop-up Shop & Food

EMMASINGEL 22
Modeshow

Live muziek: 
Little Kim 

and the Alley 
Apple 3

Op de eerste verdieping van de Witte Dame organiseren YOU ARE 
HERE en het Van Abbemuseum  een multidisciplinaire modeshow 
met S/S 2014 collecties van Femke Agema, Elsien Gringhuis,  
Marcha Hüskes, Monique Poolmans, studioRUIG en de l’eefstijl. 

VrIJDAG 6 SepTember zATerDAG 7 SepTember

23:00 - 04:00 in Designhuis: Stuk X gay dance experience

01:00 - 04:00 in Dr.Ink: Afterparty met The Spineshakers
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