Beste ontwerper,
FASHIONCLASH presenteert de 2e editie van de Fashion Makes Sense Award (FMSA), een
stimuleringsprijs voor jonge modeontwerpers met innovatieve en duurzame ideeën.
FASHIONCLASH is op zoek naar 10 ontwerpers/labels die duurzame modecollecties
ontwikkelen of die deze graag willen ontwikkelen. De FMSA bestaat uit twee awards: de
publieksprijs van €500,- en de juryprijs van €2.500,-!
Het doel van dit project is om de nieuwe generatie ontwerpers met vernieuwende en
duurzame ideeën een podium te bieden en om ontwerpers te stimuleren om over
duurzaamheid na te denken. Tevens draagt het project bij aan bewustwording over
duurzaamheid in context van mode bij een breed publiek.
De FMSA is een initiatief van FASHIONCLASH in samenwerking met de Provincie Limburg.
Interesse in deelname?
Lees deze mail + bijlage goed door en meld je aan voor woensdag 1 augustus 2018!
Fashion Makes Sense Award
FASHIONCLASH selecteert 10 ontwerpers/labels uit alle inzendingen. De finalisten
presenteren ieder 1 outfit + collectie/moodboard boek in de expositie, 1 t/m 7 oktober in de
Bijenkorf in Maastricht. De uitreiking van de prijzen zal plaatsvinden tijdens de Festive
Fashion Diner van de 34ste IAF World Fashion Convention op 9 oktober 2018.
Meer informatie over de IAF in aanmeldingsformulier.
De jury award bestaat uit een geldbedrag dat bedoeld is voor het ontwikkelen van een
duurzame collectie. Deze collectie wordt geëxposeerd tijdens het FASHIONCLASH Festival
2019. Voor de publieksprijs is er een online voting en een offline voting (tijdens de expositie
+ IAF galadiner).
Meer info zie aanmeldingsformulier.
Wie kan er deelnemen?
Ontwerpers/labels die duurzaam werken of die graag duurzaam willen gaan werken kunnen
zich aanmelden voor 1 augustus a.s. d.m.v. het invullen van het aanmeldingsformulier (zie
bijlage) en sturen van bijhorende foto’s/tekeningen/mood board van de collectie.
FASHIONCLASH zal rond 10 augustus de 10 finalisten bekendmaken die kans maken om een
van de FMSA prijzen te winnen.
Wil jij een kans maken op deelname en het winnen van een van de prijzen?
Meld je dan aan via het aanmeldingsformulier in de bijlage vóór 1 augustus a.s.!
We kijken uit naar jouw aanmelding!
FASHIONCLASH Team

