BMA RE-COUTURE INSCHRIJFFORMULIER
De Branchevereniging Mode Ambachten organiseert:
MODEWEDSTRIJD ‘RE-COUTURE’, 17 NOVEMBER 2018
tijdens de Technische Mode Vakdag

INSCHRIJFGEGEVENS:
Naam:
Adres:
Land:
E-mailadres:
Samengewerkt met JA/NEE, naam/namen:

Soort kledingstuk(ken) en aantal:

CONCEPT:
Beschrijf in max. 100 woorden welke materialen je hebt gebruikt en waar ze vandaan komen.
Illustreer het geheel met 3 foto’s (of schetsen). Leg in max. 50 woorden uit welke gedachte er
achter je ontwerp(en) zit. Vul bij eventueel meerdere outfits een formulier per outfit in.
Voeg de conceptbeschrijvingen als bijlage toe. Let op dat de bestandsnaam duidelijk voorzien is
van de naam die is opgegeven bij de inschrijfgegevens hierboven.
Lever dit alles digitaal aan en stuur het vóór 1 november naar:
recouturebma@gmail.com
De presentatie vindt plaats tijdens de technische modevakdag op 17 november in
’t Veerhuis in Nieuwegein, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.
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RE-COUTURE! MODE MET MEER WAARDE
De kledingindustrie is één van de meest vervuilende industrieën in de wereld. Chemische verfstoffen verdwijnen gewoon in rivieren. Enorme hoeveelheden water worden verspild aan katoenproductie. Massale overproductie door de fast-fashionindustrie maakt dat grote hoeveelheden niet
verkochte kleding vernietigd worden. En dan hebben we het nog niet eens over het hanteren
van bodemprijzen, die uitbuiting van arbeiders veroorzaakt. Kortom: de kledingindustrie maakt
menselijke slachtoffers en is schuldig aan milieurampen!
Verandering is noodzakelijk!
Tijdens het door de BMA georganiseerde EMTC op 10 t/m 13 mei j.l. in Zaandam werd rond
het thema ‘Circulaire Kleding’ een lezing en workshop gegeven door Mechtild Kets en
Jan ter Heide. Zij benadrukten hoe belangrijk het is om waarde aan kledingstukken toe te
voegen. Zo wordt de levensduur van het kledingstuk langer en hechten we ons meer aan de
kleding die we dragen.
Om deze meerwaarde te bereiken is het nodig ons denken over kleding en textiel te veranderen. Minder kleding en betere kledingstukken produceren is hiervan een wezenlijk onderdeel.
Leden van de BMA en hun buitenlandse collega’s kunnen hierin een belangrijke rol spelen!
We hebben hiervan prachtige voorbeelden gezien tijdens de workshop:
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RE-COUTURE WEDSTRIJD!
Als vervolg op de EMTC-workshop schrijft de BMA nu de wedstrijd ‘Re-Couture’ uit waarvan de
resultaten geshowd worden op de Technische vakdag op 17 november 2018.
Het uitgangspunt voor de wedstrijd is als volgt:
Ontwerp en produceer een kledingstuk (of meerdere stukken) vanuit de gedachte
van Circulaire Economie.
Met Circulaire Economie bedoelen we een economisch systeem dat gericht is op de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.
RE-COUTURE WEDSTRIJDEISEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In het te showen product moet de bovenstaande gedachte duidelijk aanwezig zijn.
Een vrije keuze in kledingstukken, waarbij de totale outfit op het model alleen
mag bestaan uit door de deelnemer(s) gemaakte kledingstukken. Onderdelen van
bestaande (confectie) kleding mogen hierin verwerkt worden.
Het kledingstuk moet mooi gemaakt en BMA-waardig zijn.
Draagbaarheid is het uitgangspunt met daarbinnen een grote vrijheid.
Zelfgemaakte accessoires zijn toegestaan.
De kledingstukken mogen voor mannen/vrouwen of gender neutraal zijn.
Leeftijd doet er niet toe.
Het proces van het geproduceerde kledingstuk moet duidelijk (in foto’s) vastgelegd of
beschreven worden. Wat is er gebruikt en waar komt het vandaan?
De gedachte moet duidelijk en kort schriftelijk geformuleerd worden
Het kledingstuk mag een vervolg zijn op de kledingvormen die gemaakt zijn tijdens
de workshop, maar het staat de deelnemer ook vrij om een nieuwe/eigen
interpretatie te geven.
Samenwerking met andere leden is natuurlijk toegestaan en wordt zelfs toegejuicht.
Je zorgt zelf voor een model.

Alle inzendingen worden geshowd op de Technische Modevakdag en door een vakkundige jury
beoordeeld. Deze jury kiest drie winnaars, zij ontvangen van de BMA een prijs die in het teken
staat van Circulaire Economie.
Geef je vóór 1 november op via: recouturebma@gmail.com

