EVENEMENTEN
Fetishism in Fashion | 8 juni t/m 21 juli
MoBA (Mode Biënnale Arnhem) | www.moba.nu
Tijdens de vijfde editie van M BA maakt het publiek kennis met de wereld van mode en
fetisjisme. Van polsbandjes, bh-bandjes, veters, schorten tot aan korsetten. Via exposities, film
en beeld, dans en theater en workshops roept de biënnale een wereld op die onze meest duistere
en primitieve instincten aanspreekt. Dit evenement gaat verder dan alleen de seksuele lading en
verdiept de vaak emotionele en soms obsessieve band die we hebben met ons uiterlijk. De Mode
werpt iedere twee jaar een nieuw licht op de actuele situatie van lifestyle & mode en
modevormgeving & modecultuur op internationaal niveau.

mastercourse Prikkel de kooPknoP | 26 april t/m 7 juli
www.cfretail.nl/mastercourse
Een gevarieerd gezelschap van retailexperts leert jou in zeven bijeenkomsten
alles over de verschillende aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen
van een onderscheidend concept. Hiermee ben je in staat klanten te prikkelen
en in te spelen op de actualiteit. Hoewel deze masterclass gericht is op de
retailer is deze workshop ook zeker interessant voor diegene die een concept
praktisch wil leren te vertalen naar de werkvloer. Kijk voor meer informatie
op de website.

mode marché | 15 mei
Rotterdam | www.mode-marche.com
Sinds september 2006 is Mode Marché uitgegroeid tot dé stock sample sale van Nederland. Het is
een jaarlijks terugkerend evenement waar je kleding, accessoires, stoffen en monstercollecties kunt
kopen van je favoriete en gevestigde modeontwerpers. Een mix van nieuwe talenten en bekende
namen. Ook is er kunst, muziek, fotografie en videokunst te bewonderen en aan te schaffen.
Daarnaast wil de organisatie de stad Rotterdam een creatieve impuls geven. Mode Marché is een
onafhankelijk initiatief van Rotterdammers Esmé de Smit (SHPPR Events) en Joost van Gorsel
(Iconique Fashion Magazine), beiden zijn al jaren werkzaam in de (inter)nationale mode-industrie.

aici | 16 t/m 19 mei
Arizona, USA | www.aici.org
Een breed georiënteerd programma voor bezoekers van dit meerdaagse congres.
Je kunt zelf bepalen welke workshops je wilt bezoeken. Het aanbod varieert van
verdieping van je aanwezige kennis tot inspiratie over nieuwe doelgroepen zoals teenagers
en workshops gericht op ondernemersvaardigheden en vraagstukken. Zondag zijn er drie
bijeenkomsten over de verschillende niveaus van certificering. Uiteraard kun je ook zelf
bepalen welke dagen je het congres wilt bezoeken.
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Vakliteratuur
1001 vrouWen uit de nederlandSe geSchiedeniS | Els Kloek
ISBN: 9789460041204 | Vantilt
Een boek geschreven door vrouwenhistorica Els Kloek. Dit boek is een monument voor al die
vrouwen die ooit beroemd of berucht waren, bekend of onbekend. Met verrassende objecten,
bijzondere geschriften en treffende afbeeldingen wordt een beeld geschetst van de bijdrage die
vrouwen hebben geleverd aan de geschiedenis van Nederland. De beschrijvingen starten in
de Middeleeuwen en lopen door tot de twintigste eeuw. Een heerlijk dik boek van maar liefst
1555 pagina’s, gelardeerd met foto’s. De foto’s geven een goed beeld van de kledingstijl, kapsels
en make-up uit de verschillende periodes. Dit boek hoort bij de gelijknamige tentoonstelling.
€ 49,50

the truth about Style | Stacy London
ISBN:9780670026234 | Viking books
Een (engelstalig) boek van Stacey London, styliste van de bekende tv show “What
not to Wear”. In haar boek bespreekt ze negen verschillende type vrouwen van
verschillende leeftijden.. Per persoon gaat de schrijfster in op karaktereigenschappen.
Zij formuleert vragen over de persoon en beschrijft op welke wijze de ‘problemen’
kunnen worden aangepakt of opgelost. Van alle negen vrouwen worden foto’s
afgebeeld van voor en na de stylingsessie. Iedere make-overfoto is voorzien van
commentaar. € 27,99

Prikkel de kooPknoP | Carin Frijters
ISBN: 9789081951104 | CF retail
De komst van internet heeft het winkelgedrag van de consument definitief veranderd.
Ondanks dat dit boek voor de retailer is geschreven, is het voor iedereen die een
bedrijf heeft een interessant boek. In ieder bedrijf moet je succesvol kunnen inspelen
op de wensen en behoeften van je consument. Dat betekent wel dat je deze eerst
moet kennen. Dit boek biedt veel handvatten als je je aanbod van diensten beter wilt
afstemmen op de wensen en behoeften van je klant. Ook wordt aandacht besteed aan
het kleurgebruik en het effect daarvan op de klant. € 39

get Social in buSineSS | Jeanet Bathoorn
ISBN: 9789055941193 | Scriptum
Wie het eerste boekje van Jeanet Bathoorn heeft gelezen weet hoe praktisch haar tips zijn.
Get Social in business gaat er uiteraard over social media en hoe je deze voor je bedrijf kan
inzetten. Naast de veel gebruikte social media als twitter, facebook en LinkedIn besteedt
Bathoorn ook aandacht aan minder bekende social media, zoals Pinterest en Google +, of
het gebruik van You Tube voor je bedrijf. Pinterest is absoluut upcoming! Het loont zeker de
moeite dit boekje te lezen. € 17,50

Wij mogen van uitgeverij Scriptum 5 boeken weggeven. Mail je naam en
adres voor 12 mei a.s. naar redactie@vakbladkleurenstijl.nl en maak kans
op een exemplaar.
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