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Arnhem en Mode horen bij elkaar. Dat viert de stad van 3 juni tot en met 10 juli met 
tientallen activiteiten van internationaal modeplatform State of Fashion en FDFA’22, het 
Fashion + Design Festival Arnhem. Duurzame mode staat in de schijnwerpers en wordt op tal 
van manieren belicht. 
Vice Versa Gelderland (netwerk voor ondernemende vrouwen) en OKA (Ondernemers 
Kontakt Arnhem) nodigen je uit voor een grensverleggende kennismaking met de 
tentoonstelling Fashion as Encounters in de Eusbius en met mode-installaties in Showroom 
Arnhem en in Rozet. Dit is ook een interessante gelegenheid voor de leden van deze twee 
mooie zakelijke netwerken om met elkaar contact te leggen en zo hun zakelijk netwerk uit te 
breiden. 
 
Modepioniers 
 
Met het centrale thema Ways of Caring gaat de State of Fashion modebiënnale deze zomer 
op zoek naar mogelijkheden om de mode-industrie duurzamer en zorgzamer te maken. Met 
7 programmaonderdelen wordt gedurende 5 weken met meer dan 70 ontwerpers, 
kunstenaars en makers van over de hele wereld én het publiek gewerkt aan de verbroken 
relatie tussen de productie van mode en de drager. 
De expositie Fashion as Encounters toont het werk van pioniers op het snijvlak van mode 
met inclusiviteit en fair practice, de impact van globalisering en de klimaatcrisis.  
Meer informatie: www.stateoffashion.org  
 
FDFA’22 richt zich op de waarde van mode + design voor de mens. Denk bij ‘waardevol’ aan 
sociale, esthetische, culturele, emotionele, ecologische en ethische waarden. Hoe gaan 
Arnhemse ontwerpers, ondernemers en bewoners daar mee om?  
Tijdens de Arnhemse Modemaand van 3 juni tot en met 3 juli presenteren ontwerpers, 
ondernemers, mode- en designevenementen en culturele instellingen wat ze in huis hebben. 
Maatschappelijke ontwikkelingen worden op een laagdrempelige manier getoond via mode 
en design. Bezoekers kunnen zich laten inspireren door de creatieve rijkdom die Arnhem op 
dit gebied kent. 
Meer informatie: www.fdfarnhem.nl  

http://www.stateoffashion.org/
http://www.fdfarnhem.nl/


 
De afsluitende borrel is in Brasserie Dudok waar de verkoopexpositie BLUSH BORO SERIES 
van kunstenaar Diederik Verbakel is te zien. 
 
PROGRAMMA 
 
17.00 uur, inloop, dakterras Rozet 
17.30 uur, welkomstwoord 
17.45 uur, start rondleidingen in groepen in Rozet, Eusebius en Showroom Arnhem 
19.00 uur, napraten met borrel bij Brasserie Dudok 
20.00 uur, einde bijeenkomst 
 
PRACTISCHE ZAKEN:  
 
Aanmelden 
Ben je benieuwd wat de Arnhem Modemaand allemaal te bieden heeft?  
Meld je dan voor 3 juni aan via dit ANTWOORDFORMULIER. 
 
Parkeren 
Parkeren kan in diverse parkeergarages in de binnenstad van Arnhem: Rozet, Centraal, 
Broerenstraat en Musis. 
Let op: in de parkeergarages Rozet, Centraal en Musis geldt vanaf 18.00 uur een 
gereduceerd tarief van 50 eurocent per uur. Of kom gewoon op de fiets! 
 
 

 

https://fdfarnhem.nl/programma/2022/textile-blush-boro-series
https://forms.gle/hh4bDgdwZadYtdF28

