Mode Marché Rotterdam komt eraan

2009, maart 11 - update 3 okt 2010, MM in MM - De vijfde editie van Rotterdams populairste
mode evenement vindt dit jaar plaats op zondag 29 maart.

Update december 2013 de dertiende Mode Marché !!!. Voor mensen die het nog niet
bezocht hebben, de Mode Marché is een unieke stock sample sale gelegenheid waar jonge en
gevestigde modeontwerpers hun kleding, accessoires, stoffen en monstercollecties voor
interessante prijzen verkopen aan de wel zeer modebewuste maar tevens prijskritische
fashionistas. De stock sample sale is een onafhankelijk initiatief van Iconique Fashion
Magazine en Stylevation Army.
Mode Marché heeft de oude locatie voor deze nieuwe versie verlaten en zal op 29 maart
neerstrijken in YourSpace, het kloppend hart van `European Youth Capital 2009'. Deze speciaal
voor het Rotterdam Europese Jongeren Hoofdstad 2009 verbouwde voormalige ballroom van
het Hiltion Hotel is in dit thema natuurlijk een uitstekende stek voor de Sample Sale, omdat een
groot deel van de bezoekers al tot de jongeren behoren.

Maar ook in het aanbod voor dit jaar is voor iedere leeftijdsgroep wel iets te vinden, de vaste
deelnemers als Emily Hermans, Madé en Marcha Hüskes zijn voor meerdere modebewuste
leeftijdscategorieën garantie voor een interessant aanbod.

Daarnaast zijn ook weer een aantal nieuwe deelnemers toegevoegd zoals Joline Jolink, Vlieger
& Vandam, Philomijn, Maria Westerlind en Wendela van Dijk, ook goede namen voor de
insiders.

Mannelijke bezoekers zullen met de ontwerpen van o.a. Jeroen van Tuyl, Steven van Vliet,
Ontfront en MGH2O zeker net zo goed keuzes kunen maken uit het aanbod.
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Garderobe is maar het halve werk en daar is deze keer met de stylisten van Rob Peetoom Hair
+ Make-up ook aan gedacht. Een kleine knipbeurt, Redken stylingtips & tricks of een Anastasia
brow-treatment zijn enkele van de mogelijkheden in de speciale `Chambre de La Coiffure'
tijdens Mode Marché.

Voor het volledige programma verwijzen we naar de website, houdt deze keer rekening met
toegang en koop als je echt eerste keus wil hebben een kaartje voor het VIP Shopping Hour,
met een uur voorsprong. Kaarten voor het VIP Shopping Hour zijn te koop bij SHPPR en kosten
slechts 5 euro. De toegang na het eerste uur is dit jaar gesteld op 1 euro, maar uit ervaring
weten we dat dat snel terugverdiend kan worden....
MODE MARCHÉ 5 | ZONDAG 29 MAART 2009 - 12:00u tot 13:00u: VIP Shopping Hour,
toegang 5 euro, VVK bij SHPPR, 13:00u tot 17:00u: toegang 1 euro
(foto © Sanne Kanters, bezoekers Modemarché 2007)
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