PERSBERICHT
Utrecht, 14 augustus 2017

Het Centraal Museum zoekt op Lowlands dé
festival outfit van 2017. Festivalbezoekers
kunnen de tentoonstelling in september
gratis bezoeken.
Bezoekers van Lowlands (18-20 augustus) kunnen het hele festivalweekend hun
favoriete outfit showen of vanaf de tribune bekijken bij de Uit de Mode catwalk
van het Centraal Museum. Op vrijdag, zaterdag en zondag struinen vijf scouts van
Modemuze over het festivalterrein om de meest originele festival outfits te
selecteren. Voor de ultieme Lowlands outfit is een plekje gereserveerd in de
spectaculaire tentoonstelling Uit de Mode, de inloopkast van het museum waarin
ruim 100 hoogtepunten uit de eigen modeverzameling te zien zijn.

Art direction Maison the Faux. Fotografie Olya Oleinic, Haar en visagie Marije Koelewijn,
Angelique Hoorn Management. Model Anna, Elvis Models.
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Programma

Festivalbezoekers worden uitgenodigd hun ultieme Lowlands outfit te showen op
de Uit de Mode catwalk. Het hele weekend is er een catwalk trainer aanwezig die
de deelnemers de kneepjes van het vak kan leren en voor de finale is zelfs een
haar- en make-up stylist uitgenodigd. De deelnemers worden aangekondigd door een
professionele host. Op zondagmiddag roept de jury de winnende outfit uit.
Shows:
Vrijdag 14u en 16u
Zaterdag 11u, 14u en 16u
Zondag 11u, 14u en 16u finale met jury
Jury:
Bart Rutten - artistiek directeur Centraal Museum
Ninke Bloemberg - modeconservator Centraal Museum
Cécile Narinx - hoofdredacteur Harper's Bazaar
Carmen Hogg - stijlantropoloog
Maison the Faux - modehuis en tentoonstellingsvormgevers Uit de Mode
De finale wordt gehost door fashionactivist/-consultant Janice Deul.
Artistiek directeur Bart Rutten over de presentatie op Lowlands:
"Lowlands gaat niet alleen om de muziek maar ook om de sociale interactie met
elkaar. Kleding speelt daarbij een belangrijke rol en de vrijheid die de bezoeker
geniet tijdens het festival levert vaak verrassende en creatieve keuzes op in wat
men draagt. Het is mooi dat we dit nu voor even in de scope van onze
tentoonstelling kunnen plaatsen en veel jonge mensen op deze manier kunnen
attenderen op de rijke geschiedenis en het bonte heden die wij nu in het museum
tonen."
Gratis toegang tot tentoonstelling met Lowlands festivalbandje

Vanwege de speciale presentatie op Lowlands biedt het Centraal Museum de
festivalbezoekers een unieke kans om de tentoonstelling in Utrecht te bezoeken.
Op vertoon van hun Lowlands festivalbandje krijgen festivalgangers in de maand
september gratis toegang.
ARTtalk conservator Ninke Bloemberg

Op vrijdagmiddag 18 augustus neemt modeconservator Ninke Bloemberg om 17 uur deel
in een minitalkshow van ARTtube op Lowlands. Zij vertelt hierin over de
tentoonstelling Uit de Mode, de stof Toile de Jouy en modeontwerper Ronald van
der Kemp.
Over de tentoonstelling Uit de Mode

Het Centraal Museum heeft een rijke modecollectie van meer dan 10.000 items. In
Uit de Mode staan voor het eerst ruim 100 hoogtepunten uit de eigen
modeverzameling in de spotlights. Via zaalthema’s als de maker, de drager, de
restaurator en de visionair ontdekt u iconische ontwerpen van o.a. Maison Martin
Margiela, Iris van Herpen, Viktor & Rolf, Mattijs van Bergen en bijzondere
kostuums uit de afgelopen eeuwen. De tentoonstelling is nog t/m 22 oktober 2017
te zien.
Centraal Museum & Modemuze

Het Centraal Museum is aangesloten bij het platform Modemuze dat online
gezamenlijk de modecollecties van Nederlandse musea ontsluit. Als
verdiepingsprogramma voor de tentoonstelling Uit de Mode organiseert het Centraal
Museum samen met Modemuze vier 'Meet ups'. De activiteiten zoomen in op de vier
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thema’s in de tentoonstelling: de maker (3 aug jl.), de drager (7 sept), de
visionair (5 okt) en de restaurator (22 okt). Op Lowlands gaan vijf Modemuze
scouts voor het museum op zoek naar originele festival outfits.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Neem voor meer informatie contact op met Michelle Schulkens (Marketing &
Communicatie) via pers@centraalmuseum.nl of 06-23384811. Beeldmateriaal kunt u
hier downloaden: http://centraalmuseum.nl/pers/.
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