
UITNODIGING LADIES EVENT
VIce Versa Gelderland en Ondernemers Kontakt Arnhem organiseren in samenwerking met Fashion + Design Festival Arnhem en de Arnhemse 
Stockdagen op 21 juni een Ladies Event. In juni en juli staat Arnhem weer volop in het teken van mode, design en creativiteit. Met alweer de 5e 
editie van het Fashion + Design Festival Arnhem en een eerste editie van State of Fashion laat Arnhem zich daarmee van zijn meest creatieve 

kant zien. Neem die dag vrij en dompel je onder in alles wat met mode te maken heeft.  Wat is er te doen?

State of Fashion 
Programma facultatief
Het roer moet om in de mode, iedereen 

weet het. Maar hoe?
Ga mee op zoek naar de nieuwe luxe!

State of Fashion is het eerste internationale 
mode-event dat zich volledig richt op een 
duurzamer en eerlijker modesysteem. De 
tentoonstelling Searching for the new luxury 
vindt van 1 juni tot en met 22 juli 2018 
plaats in De Melkfabriek in Arnhem. Grote 
modehuizen en commerciële krachtpatsers 
als G-Star RAW, H&M en Zegna staan 
geprogrammeerd naast innovatieve 
startups en visionaire designers als 
Bruno Pieters, Osklen en Iris van Herpen.

De hoofdtentoonstelling van State of 
Fashion vindt plaats in de Melkfabriek, 
begint om 14.00 uur en is facultatief 
te bezoeken. Kosten € 22,50. Dit is je 
ticket, inclusief de rondleiding. In verband 
met de planning van de rondleidingen 
dien je je aan te melden en een ticket te 
bestellen vóór 14 juni. Klik hier voor tickets.

Fashion + Desgin Festival Arnhem 
Arnhemse Stockdagen

Programma
Een avond speciaal voor vrouwen, helemaal in het teken van jezelf 
presenteren. Welke identiteit past bij jou? Wat zeggen kleding en 
kleur over jou als persoonlijkheid? Hoe presenteer jij jezelf het 
beste? Behalve deze spannende ontdekkingsreis naar jouw eigen 
stijl krijg je ook een exclusief kijkje achter de schermen van de 
Arnhemse Stockdagen.

17.00 – 17.15 uur 

17.15 – 17.30 uur 

17.30 – 18.30 uur 

Inloop

Ontvangst met een hapje en drankje. Welkomstwoord  

door Jozé Janssen en Petra van Stijn

Sophie Schijf, algemeen directeur van de Arnhemse  

Stockdagen zal een kort praatje houden 

Mogelijkheid om op eigen gelegenheid de stockdagen 

in de Eusebiuskerk te bezoeken

18.30 uur Vertrek naar de hoofdlocatie Fashion + 
Design Festival  Arnhem

18.45 uur Ontvangst met een lichte  maaltijd 
19.30 uur Diverse workshops over 

Styling / Identity / Branding 
21.00 uur Netwerkborrel 
22.00 uur Einde avond.

Zien we jullie op 21 juni? 
Tot dan,

Jozé Janssen, voorzitter Vice Versa Gelderland 

Petra van Stijn, voorzitter OKA

Aanmelden / tickets

Het middag programma is facultatief. 

Tickets kosten € 22,50.

Het avondprogramma is voor leden van 

Vice Versa Gelderland en OKA gratis 

(1 kaart per lidmaatschap). Het is wel van 

belang dat je een ticket aanmaakt. Gebruik 

hiervoor de code VVG/OKA. 

Voor niet leden zijn de kosten voor dit 

programma € 35,- .

Klik hier voor de Tickets.

Locatieadressen:
Hoofdtentoonstelling State of Fashion: 

De Melkfabriek, Nieuwe Kade 1 te Arnhem

Arnhemse Stockdagen: Eusebiuskerk, 

Hoofdlocatie Fashion + Design Festival 

Arnhem: Oude V&D pand, Johnny van 

Doornplein 4 te Arnhem.

Wat is er allemaal te doen gedurende de 

modemaand? Volg deze links:

State of Fashion

Fashion + Design Festival Arnhem

Rood:  pms 200
Blauw:  reflex blue
Zwart

SAVE THE DATE // LADIES NIGHT // 21 JUNI 2018 // FDFA // ARNHEMSE STOCKDAGEN // OKA // VICE VERSA GELDERLAND

http://stateoffashion.org/nl/
http://fdfarnhem.nl/
http://www.eventbrite.nl/e/tickets-ladies-event-21-juni-2018-vvg-oka-46145111270
http://www.eventbrite.nl/e/tickets-ladies-event-bezoek-state-of-fashion-21-juni-2018-vvg-oka-46361022065

