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Fashion	  Night	  #2	  
PAULINE	  VAN	  DONGEN	  	  
18	  december	  2014,	  20.00-‐21.30	  
	  
WOW	  organiseert	  op	  18	  december	  een	  ‘Fashion	  Nights’	  met	  modeontwerpster	  Pauline	  van	  
Dongen.	  Een	  uniek	  gesprek	  tussen	  interviewster	  Michelle	  de	  Bruijn	  en	  Pauline	  van	  Dongen	  over	  
haar	  drijfveren	  en	  inspiratiebronnen	  en	  haar	  focus	  op	  ‘Wearable	  Technology’.	  Van	  Dongen	  neemt	  
diverse	  creaties	  mee	  waaronder	  haar	  ‘Solar	  dress’;	  een	  jurk	  met	  geïntegreerde	  zonnecellen	  
waarmee	  een	  Iphone	  kan	  worden	  opladen.	  Het	  gesprek	  wordt	  afgewisseld	  met	  twee	  kleine	  shows	  
waarbij	  de	  modellen	  door	  het	  publiek	  bewegen	  en	  stoffen	  en	  materialen	  van	  dichtbij	  bekeken	  
kunnen	  worden.	  	  
	  
Pauline	  van	  Dongen	  
Pauline	  van	  Dongen	  valt	  op	  binnen	  de	  modewereld	  vanwege	  de	  combinaties	  die	  ze	  maakt	  tussen	  mode	  en	  
technologie,	  en	  haar	  focus	  op	  het	  creëren	  van	  ‘draagbare	  technologie’,	  bijvoorbeeld	  haar	  solar	  dress,	  een	  jurk	  
met	  geïntegreerde	  zonnecellen	  waarmee	  je	  je	  telefoon	  kan	  opladen.	  Of	  de	  Mesopic	  Light	  Jacket,	  een	  jas	  met	  
geïntegreerde	  led-‐verlichting	  van	  Philips	  waardoor	  de	  zichtbaarheid	  van	  wandelaars	  op	  straat	  wordt	  verbeterd.	  
Van	  Dongen	  (Amsterdam,	  1986)	  is	  de	  eerste	  Nederlandse	  ontwerpster	  die	  haar	  werk	  mocht	  showen	  in	  Canada	  
tijdens	  de	  Vancouver	  Fashion	  Week	  en	  maakte	  binnen	  een	  jaar	  na	  haar	  afstuderen	  al	  de	  eerste	  stappen	  richting	  
de	  Londense	  en	  Parijse	  Fashion	  Weeks.	  Het	  interview	  wordt	  verzorgd	  door	  Michelle	  de	  Bruijn,	  actrice,	  
presentatrice	  en	  programma-‐/theatermaker.	  	  
	  
Fashion	  Nights	  
Een	  keer	  per	  kwartaal	  organiseert	  WOW	  in	  een	  laagdrempelige	  sfeer	  een	  avondprogramma	  met	  een	  bekende	  
en/of	  talentvolle	  jonge	  modeontwerper.	  De	  avonden	  worden	  steeds	  geopend	  met	  een	  interview	  met	  de	  
modeontwerper	  waarbij	  de	  spreker	  tussen	  het	  publiek	  zit	  om	  zo	  het	  laagdrempelige	  karakter	  te	  benadrukken.	  
De	  ontwerper	  wordt	  uitgedaagd	  om	  niet	  alleen	  over	  eigen	  werk	  te	  vertellen	  maar	  ook	  over	  ontwikkelingen	  in	  
het	  vak	  en	  zijn	  of	  haar	  wensen	  en	  dromen	  voor	  de	  toekomst	  van	  het	  vak.	  Het	  interview	  wordt	  afgewisseld	  met	  
kleine	  shows	  met	  modellen	  die	  vervolgens	  tussen	  het	  publiek	  bewegen.	  Stoffen	  en	  materialen	  kunnen	  van	  
dichtbij	  bekeken	  worden,	  en	  ontwerpers	  geven	  toelichting	  op	  hun	  werk.	  Bij	  voorkeur	  worden	  ontwerpers	  
gekozen	  die	  bruggen	  slaan	  met	  andere	  disciplines	  of	  bijzonder	  innovatief	  werk	  leveren.	  Tijdens	  Fashion	  Night	  
#1	  was	  Marga	  Weimans	  te	  gast	  (14	  november	  jl.)	  en	  waren	  er	  ruim	  100	  mensen	  aanwezig.	  	  
	  
Voor	  aanvullende	  informatie	  en/of	  een	  interview	  met	  Pauline	  van	  Dongen	  graag	  contact	  opnemen	  met	  	  	  
met	  Marlies	  Buurman,	  curator	  WOW:	  marlies@wow-‐amsterdam.nl.	  	  
NB.	  De	  kosten	  voor	  de	  avond	  bedragen:	  €	  5,00.	  Aanmelden	  kan	  via	  reservations@wow-‐amsterdam.nl.	  
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