INHOUDELIJK VERSLAG
FASHIONATA, CIRQUE DE LA MODE

Met veel plezier en trots kijken wij, het bestuur van stichting touchstones, de directie, de artiesten
en alle andere medewerkers terug op het grote succes van Fashionata, Cirque de la Mode.
8 professionele internationale en Arnhemse artiesten hebben van 11 t/m 22 juni 2014 tijdens
12 voorstellingen met al hun passie en talenten hun kunsten vertoond in de mooiste kerk die
Arnhem rijk is: de Eusebius.
Circus, theater, muziek, zang en mode vormden de ingrediënten van een spetterende show, waar
2557 mensen uit Arnhem en omstreken van hebben genoten, getuige de staande ovatie na iedere
voorstelling, de enthousiaste en ontroerende reacties na afloop en de lovende recensie. Na 3 tryouts zijn alle 9 daaropvolgende shows in snel tempo uitverkocht geraakt. Een prachtige artistiek
hoogwaardige show, mond op mond reclame, facebook, twitter en zeker ook de pr-machine, die
reeds in een vroeg stadium in gang is gezet, hebben daartoe bijgedragen.
Om het gevoel van samenzijn en samen beleven te vergroten hebben we het publiek in de gelegenheid gesteld om samen te eten. Aan lange tafels hebben 687 mensen genoten van
“Spaghetti met Olifantentranen”. Meesterkok Angelique Schmeinck tekende voor het recept en in
samenwerking met Dudok hebben we een heerlijk feestmaal kunnen serveren.
De titel van de show deed haar naam eer aan door de grandioze inzet van 12 Arnhemse modeontwerpers die tezamen 18 kostuums hebben gemaakt waarin de artiesten zich hebben kunnen
presenteren. De theatrale setting van het circus maakte het mede mogelijk dat Petra Hartman haar
levensgrote sierraden 11 x heeft kunnen showen (“Lik mijn wonden”). En ook de bijzondere eindejaarspresentatie van 25 eerstejaars studenten van het RijnIJssel College paste naadloos in één van
de voorstellingen.
De Eusebius vormde het meest prachtige decor van de show. Vijf weken hebben we mogen `wonen’ en werken in wat met recht `het kloppend hart’ van Arnhem wordt genoemd. Het heeft in
ieder geval ons hart sneller doen kloppen, het (circus)familiegevoel versterkt, de passie vergroot
en als inspiratiebron gediend voor Fashionata.
Om het interdisciplinaire karakter kracht bij te zetten en omdat de Eusebius zich daarvoor uitstekend leent, hebben we 3 Arnhemse beeldend kunstenaars de ruimte geboden om hun, op circus
geïnspireerde, kunstwerken te tonen in de omloop van de kerk. Dit heeft tot een mooie expositie
geleid.
Het circusevenement Fashionata, Cirque de la Mode heeft, net als Fashion Festival Arnhem en
ArtEZ, bewezen dat Arnhem zich met recht modestad kan noemen. Fashionata heeft de attractiewaarde van Fashion Festival Arnhem vergroot en uiteraard vice versa. Fashionata heeft tevens een
wezenlijke bijdrage geleverd aan zowel het economisch- als het sociaal rendement van de stad.
De shows hebben 2,5 duizend bezoekers getrokken naar de binnenstad van Arnhem. Men heeft
geshopt, gegeten, gedronken en genoten.
Het laagdrempelige karakter dat eigen is aan circustheater en de prijsstelling van de entreekaarten
(sterk gereduceerde prijzen voor Gelrepashouders, huurders van Volkshuisvesting en groepskortingen) hebben ertoe geleid dat het circus werkelijk voor iedereen toegankelijk was.
Het succes van Fashionata, Cirque de la Mode is niet alleen te danken aan de enthousiaste inzet
van alle 8 artiesten en de ruim 80 medewerkers, maar is zeker ook te danken aan het vertrouwen
dat de 43 sponsoren, subsidiënten en fondsen hebben gehad door met elkaar voldoende financiële middelen en middelen in natura ter beschikking te stellen om dit voor de stad Arnhem unieke
circustheater te kunnen realiseren.
Stichting touchstones sluit dit evenement af met een positief saldo en een positief gevoel en dankt
hierbij een ieder die zich met hart en ziel en vol vertrouwen heeft ingezet.
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Regie: Goos Meeuwsen, Helena Bittencourt
Circusartiesten: Goos Meeuwsen, Helena Bittencourt, Ralphael Perrenoud en Claudel Doucet
Muziek en zang: Mette Erker Trio en Lavalu
Mode ontwerpers: People of the Labyrinths, Bas Kosters, Maison the Faux, Trix en Rees, Humanoid,
Ratna Ho, Sjaak Hullekes, Ulla Sterman, Hiernamaals, Irvinx, De Hoedenmaker, Marck&Mo
Kunstenaars / ontwerpers props: Petra Hartman, Klaas Gubbels, Bert Broekman, Kees Marcelis,
Heleen van der Meer, Geraldine Lodders en Goos Meeuwsen
Technici: Bart Seuren en Chiel Eyt
Technische ondersteuning: Nol Wolters (Eusebius)
Produktieleiding: Pom Meeuwsen
Produktionele ondersteuning: Mirella Kreger en Marleen van Roest
Pr/Marketing: Anoek Hagenaars en Klaartje Hissink
Pr ondersteuning: Davinia Croes
Nieuwe media: Barbara Schreuder
Hoofd Kassa: Petter Lippinkhof en Pola Teussink
Fotografie: Nico Meeuwsen, Studio34, Robert Meijer en Niek Michel
Catering: Dudok Arnhem, gastheer Thomas Kuitenbrouwer
Expositie: Arno Arts, Wout Herfkens en Baukje Duin
Juridisch advies: Raoul Lamsberg
Administratie: HartenAA’s Accountants & adviseurs
Art –director: Géraldine Lodders
Zakelijke leiding: Gerda Kalsbeek
En vele vrijwilligers
Fashionata, Cirque de la Mode is mede tot stand gekomen door financiële bijdragen
en bijdragen in natura:
AkzoNobel
Allroundmannen
Arnhem Ambassadeurs
Bas Kosters
Buitink Technology
Burgemeesterswijk Anhem
Cultuurfonds
De Hoedenmaker
De Zaak Meester
Dudok
Eigen Arnhem
Gemeente Arnhem
Gerritsma b.v.
Harten-Aas
Heleen van der Meer
Ho Mulder
Humanoid
Irvinx
Kuiperbouw Arnhem
Marck&Mo
Modekwartier

Nico en Co ontwerpers
Ondernemersfonds Arnhem
One Day Cleaning
Open32
People of the Labyrinths
Promosign
Rabobank
RealConcepts
Showline
Sjaak Hullekes
Smaakvrienden
Smits schoenen
Stichting Binnenstad Arnhem
Stichting Eusebius
Studio Kees Marcelis
Studio34
Tribunehuren
Trix en Rees
UitBoulevard
UitInArnhem
VGZ

touchstones stichting
Zypendaalseweg 1d
GerdaKalsbeek@touchstones.nl
GeraldineLoddders@touchstones.nl
IBAN NL56 INGB 0006 2084 67
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NL 6814 CA Arnhem
M 06 415 43 519
M 06 204 91 482
KvK 56242379
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Datum: december 2013
RED Arenacum 0713
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Regio: Arnhem
Frequentie: 7 keer per jaar
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REDACTIE

De poster voor Fashionata, cirque de la mode met
Helena Bittencourt en Goos Meeuwsen.

Tekst: Francien van Zetten | Fotoos: Nico & Co

Fashionata verbindt Arnhemse
theatermakers, ontwerpers en ondernemers
in modemaand juni

Spectaculaire
circustheatershow
voor breed publiek
Het circus is in de stad… zegt het voort! Fashionata, cirque de la mode
presenteert in modemaand juni 2014 in de Arnhemse Eusebiuskerk een
spectaculaire circustheatershow met verbeelding, mode en inspiratie als
belangrijkste ingrediënten. 'Fashionata spreekt met de combinatie van live
theater, muziek, zang, dans en mode een breed publiek aan.'

Fashionata,
cirque de la mode

Gerda Kalsbeek (links) en Géraldine Lodders organiseren
Fashionata, cirque de la mode.

en spetterende circustheatershow met
adembenemende acts, een lach en een
traan en boordevol inspirerende energie. Dat is wat Geraldine Lodders en
Gerda Kalsbeek voor ogen staat met
Fashionata, cirque de la mode. 'Daar hebben we
wel de steun van het Arnhemse bedrijfsleven voor
nodig.'

E

'Het wordt een show van hoog niveau voor iedereen die van circus houdt', zegt Lodders. Ze liet
zich inspireren door haar eigen zoon, circusartiest
en clown Goos Meeuwsen en de Mode Biënnale
Arnhem. 'Na de biënnale van 2011 werd ik een
keer 's nachts wakker en dacht: als we die twee
werelden bij elkaar brengen heeft Arnhem een
prachtige voorstelling voor een breed publiek.'
Goos Meeuwsen reageerde enthousiast op het
idee van zijn moeder. Hij bedacht als jongetje van

drie dat hij circusclown wilde worden, ging naar de
École National du Cirque in Montreal (Canada) en
werkte mee aan diverse voorstellingen van het
internationaal vermaarde Cirque du Soleil. Samen
met Helena Bittencourt en nog twee circusartiesten uit de stal van Cirque du Soleil, de
Arnhemse muzikanten van het Mete Erker Trio en
zangeres Lavalu uit Arnhem vormt Meeuwsen de
kern van Fashionata.
Zij werken samen met modeontwerpers opgeleid
in Arnhem, onder wie Trix en Rees, The People of
the Labyrinths en Sjaak Hullekes, die de kostuums ontwerpen en met studenten van ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, die als
figuranten fungeren.
Het plan van Geraldine Lodders leek eind 2012
wonderwel samen te komen met de ideeën die
Lidewij Edelkoort opperde voor de Mode Biënnale
Arnhem in 2013. Edelkoort noemde een modecircus als één van de opties. Begin dit jaar bleek de
realisatie van Fashionata naast M°BA 13 financieel niet haalbaar te zijn.

Fashionata, cirque de la mode wordt gehouden
in juni 2014, modemaand in Arnhem en is
geïnspireerd op het wereldberoemde Cirque du
Soleil. Om deze circustheatershow in de
Eusebiuskerk mogelijk te maken, doen de
bedenkers en organisatoren van Fashionata,
Geraldine Lodders en Gerda Kalsbeek, een
beroep op het Arnhemse bedrijfsleven.
Ondernemers kunnen via verschillende
constructies hun relaties en medewerkers met
Fashionata trakteren op een bijzondere
belevenis. De circustheatershow kan
desgewenst worden gecombineerd met een
(netwerk)borrel, diner of lunch.
• De voorstellingen van Fashionata duren circa
1,5 uur, per voorstelling zijn er 325 plaatsen
beschikbaar. Er zijn circa 15 voorstellingen
gepland. De begroting van Fashionata
bedraagt 200.000 euro.
• De gemeente Arnhem en
woningbouwcorporatie Volkshuisvesting
steunen Fashionata allebei met een donatie

Vandaar dat Lodders en Kalsbeek, die samenwerken in de stichting Touchstones, nu inzetten op
juni 2014. 'Juni moet in Arnhem een wervelende
modemaand worden', legt Kalsbeek uit. 'Vandaar
dat we met heel veel partijen samenwerken om
daar een mooie invulling aan te geven.'
Circustheatershow Fashionata kan de brug slaan
met het grote publiek, denken Kalsbeek en
Lodders. 'Circus staat dicht bij mensen, er is contact tussen de artiesten die een verhaal vertellen
en het publiek. Je beleeft met zijn allen, je vrienden, familie of relaties een avontuur.'

Arenacum

van 5000 euro. Volkshuisvesting biedt zijn
13.000 huurders tegen gereduceerd tarief een
kaart aan voor de circustheatershow.
• Diverse ondernemerscirkels, bestaande uit
vier tot zes ondernemers steunen Fashionata
financieel of in natura.
Voor meer informatie, bel of mail Gerda
Kalsbeek (06-41543519,
gerdakalsbeek@touchstones.nl) of Geraldine
Lodders (06-20491482,
geraldinelodders@touchstones.nl)
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Publicatie: De Gelderlander
Datum: vrijdag 6 juni 2014

Advertentiewaarde: € 1.719,25
Oplage: 34384		
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Regio: Arnhem
Frequentie: 6 dgn p/wk

Publicatie: De Gelderlander
Datum: zaterdag 7 juni 2014

	
  

Advertentiewaarde: € 19.123,40
Oplage: 143433
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Regio: Arnhem en omgeving
Frequentie: 6 dgn p/wk

Publicatie: Arnhemse Koerier
Datum: woensdag 11 juni 2014

Advertentiewaarde: € 1091,60
Oplage: 100490		

	
  

6

Regio: Arnhem
Frequentie: elke woensdag

Publicatie: De Gelderlander
Datum: vrijdag 13 juni 2014

	
  

Advertentiewaarde: € 1.719,25
Oplage: 34384
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Regio: Arnhem
Frequentie:6 dgn p/wk

Publicatie: De Gelderlander
Datum: maandag 16 juni 2014

	
  

Advertentiewaarde: € 1.719,25
Oplage: 34384
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Regio: Arnhem
Frequentie: 6 dgn p/wk
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Van Rio naar de Rijn
‘Fashionata, cirque de la mode’

“Drie jaar oud was hij toen hij bij Circus Krone
zijn eerste clownsoptreden zag. Vanaf dat moment
raakte hij gefascineerd door clowns en het circus.
Met carnaval maakte ik een clownspak voor hem
en toen hij 9 was stond hij te jongleren in het
Wereld Sterrencircus. Hij heeft nooit meer iets
anders gewild.” Moeder Géraldine Lodders is trots
op haar zoon Goos. En nog trotser dat het gelukt
is om met hem en zijn vrouw een circusvoorstelling te realiseren in de Eusebiuskerk. In juni gaat
het spektakel ‘Fashionata, cirque de la mode’ van
start.

Goos Meeuwsen heeft intussen zijn sporen verdiend in de circuswereld. Na zijn circusopleiding
in Canada maakt hij furore in circusvoorstellingen
over de hele wereld. Hij werkte onder andere
bij het wereldberoemde Cirque du Soleil. Het
afgelopen jaar speelde hij in Frankrijk bij Cirque
Bouffon, en trad hij op in Taiwan. In Rio de Janeiro
maakt hij voorstellingen samen met zijn vrouw die
acrobate is. Vlak voordat ze naar Arnhem komen
gaat hun nieuwe voorstelling daar in première.
Verder was hij assistent-regisseur bij de opening
van de Olympische Spelen in Sotchi en speelde hij
enkele weken later zelf een rol bij de opening van
de Paralympics. “In Nederland werd de opening
van de Paralympics niet uitgezonden. Uiteindelijk
heb ik het kunnen volgen op een Duitse zender”,
vertelt Géraldine.
Tegenwoordig woont Goos met zijn vrouw Helena
afwisselend in Rio de Janeiro en in Arnhem, waar
hij aan de Zijpendaalseweg nog steeds een uitvalsbasis heeft bij zijn ouders.

De voorstelling ‘Fashionata’ was eigenlijk bedoeld voor de
Modebiënnale vorig jaar. “We wilden een voorstelling die
zes weken zou staan in een circustent in de stad. Helaas
kregen we toen de financiering niet rond. Maar Arnhem
blijft een modestad, dus hebben we besloten de voorstelling een jaar later te doen, niet meer in een tent maar in
de Eusebiuskerk. De allereerste circusvoorstelling in de
historie van de kerk!” Hoe de voorstelling er precies uit
gaat zien is voor Géraldine nog een verrassing. Goos gaat
in ieder geval een klassieke clownsact opnieuw vormgeven en bekeken wordt of er voor Helena een trapeze in
de kerk opgehangen kan worden, maar of dat lukt… Vast
staat wel dat mode een belangrijke rol speelt. “Wat doet
kleding met je en wat speelt kleding voor rol bij wie je
bent. Iedereen is verschillend en wij vieren het anders
zijn en het jezelf zijn. Goos houdt je, als het goed is, in
de voorstelling een spiegel voor.”
Voor de kostuums voor de voorstelling deed Géraldine
een beroep op Arnhemse modemensen. Zo leveren Sjaak
Hullekes, Maison the Faux, Trix en Rees en Humanoid een
bijdrage.
De muziek bij de voorstelling is gecomponeerd door de
Arnhemse componist en saxofonist Mete Erker. “Vorig
jaar speelde hij in Rio. Daar zijn Goos en Helena naar
toe geweest en er was meteen een goeie klik.” Het Mete
Erker Trio verzorgt de muziek bij de voorstelling, samen
met zangeres Lavalu.

‘Fashionata, cirque de la mode’ belooft een groots evenement te worden en zo krijgt Arnhem dit jaar een alternatieve versie van ‘Rio aan de Rijn’.

‘Fashionata, cirque de la mode’ is van 11 tot en met 22
juni te zien in de Eusebiuskerk. Er zijn in totaal 12 voorstellingen van anderhalf uur op verschillende tijdstippen
(14.00 uur, 17.30 uur en 20.00 uur). Na enkele try-outs
vindt op zaterdag 14 juni de première plaats, waarna de
reguliere voorstellingen volgen. Omdat op 14 juni ook de
‘Nacht van de mode’ plaatsvindt in het Modekwartier, is
die avond een vroege voorstelling om 17.30 uur. Na afloop
van de voorstelling is er de mogelijkheid een maaltijd
van ‘spaghetti met olifantstranen’ te nuttigen, zodat de
bezoekers zich met een gevulde maag en een gevulde
geest in de bruisende Arnhemse modewereld kunnen
onderdompelen.
Hanneke Nagel

Voor meer informatie over de voorstellingen, reserveringen en het bestellen van tickets:
www.fashionata.nu
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Bewoners van de Burgemeesterswijk krijgen 2,50
euro korting op de toegangsprijs. Kies daarvoor
op de website voor ‘ticketshop wijkvereniging
Burgemeesterswijk' actiecode: burgemeester.
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Regio: Burgemeesterswijk Arnhem
Frequentie: 5 x per jaar
Advertentiewaarde:
Oplage: 1750
Publicatie: Wijkcontact 2 2014
Datum: apr - mei 2014

foto: Nico Meeuwsen

Radio & Televisie
RTV Arnhem
Radio: Arnhem Actueel.
Datum: 20 mei 2014
Duur item: 15.57 min.
Luistercijfers: worden niet gemeten.
TV: RTV Arnhem Nieuws
Datum: 11 juni 2014
Duur item: 04.07 t/m 07.17 (3.10 min)
Link: http://www.rtv-arnhem.nl/rtv-arnhem-nieuws-11-juni-2014/tvgemist/item?Ya7X35TFaamgfzfGTHUTuA==
Kijkcijfers: worden niet gemeten

Omroep Gelderland
TV: Gelderland Vandaag
Datum: maandag 10 juni 2014
Duur item: 10.23 t/m 14.20 (3.57 min)
Link: http://www.omroepgelderland.nl/web/uitzending-gemist-5/tv-1/programmas/programma.htm?p=Gld%2Bva
ndaag%2B18.00%2Buur&pagenr=2
Kijkcijfers: dagelijks ong. 370.00 mensen
wekelijks 751.000

Media uitingen waar aandacht is besteedt aan Fashionata:
Clownsscholen
Eusebius
Bibliotheek: Actie met de voordeelpas
CCA
Arnhem Ambassadeurs
SBA
OKA
Eigen! Arnhem
Kunstbedrijf
OPA
UIT in Arnhem
De Kempenaer Advocaten
Wijkcontact Burgemeesterswijk
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Facebook statistieken Fashionata 2014
- Vanaf 6 mei hebben 221 mensen onze pagina geliked
- Hebben we ongeveer 4000 mensen bereikt met onze berichten
- Zijn onze berichten tijdens Fashionata zelf gemiddeld 250 keer geliked.
- Komen de meeste likers uit Gelderland maar zitten er ook een paar Amsterdammers, Utrechters en Rotterdammers tussen.
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Persbericht
1 april 2014

SenSationeel

CirCuStheater

11 - 22 juni arnhem

euSebiuSkerk
arnhem krijgt in juni een CirCuS
In de maand juni is de stad Arnhem een circus rijker. Fashionata, Cirque de la Mode strijkt
tussen 11 en 22 juni neer in de Eusebiuskerk. Fashionata is gloednieuw en in veel opzichten
geen traditioneel circus, maar wel met één duidelijke overeenkomst: anderhalf uur sensationeel
entertainment.
Fashionata is het geesteskind van grafisch ontwerper Geraldine Lodders en bedenker van
het Modekwartier Gerda Kalsbeek. Het idee van een modecircus verscheen letterlijk aan
Lodders in een droom. “Het was na de modebiënnale van 2011, ineens zag ik het voor me;
een combinatie van mode en circus waardoor het geheel een stuk toegankelijker wordt voor
een breed publiek.” De combinatie mag voor veel mensen nieuw zijn, voor Lodders is hij niet
zo ver gezocht. Haar zoon Goos Meeuwsen is een van Nederland’s weinige officiële clowns. Een
opleiding die hij genoot aan École National du Cirque en vervolmaakte bij het wereldberoemde
Cirque du Soleil.
Gerda Kalsbeek legt uit wat de bezoeker van hun circus kan verwachten: “Fashionata is geen
traditioneel circus. De piste is verruild voor een kerk, geen levende dieren, wel beestachtige
sketches, niet alleen circus, maar ook circustheater. Dat wil zeggen een combinatie van
circus, theater, live muziek, zang en fashion. Mode is het centrale thema van deze bijzondere
circusvoorstellingen. Wat we dragen, zegt iets over wie we zijn. De clown is hier misschien wel
het meest aansprekende voorbeeld van.”
Inmiddels is zeker dat Goos Meeuwsen en circusartieste Helena Bittencourt deelnemen aan
Fashionata. Zij traden eerder dit jaar op in Sochi tijdens de Olympische Spelen. Daarnaast
zorgen het Mete Erker Trio en zangeres Lavalu niet alleen voor de muziek maar ook voor een
echt Arnhems tintje.
Het circus is te zien van 11 t/m 22 juni met twaalf voorstellingen van anderhalf uur in de
Eusebiuskerk in hartje Arnhem. Kaarten zijn vanaf medio april te verkrijgen via de website
en social media. Er gelden interessante vroegboekkortingen en kortingen voor groepen en
minima.
www.fashionata.nu
facebook.com/fashionata
__________________________________________________________________________
noot Voor De reDaCtie
Fashionata, Cirque de la mode
Fashionata is circus in zijn meest wervelende vorm. Met muziek, zang en dans, clownerie en
acrobatiek. Het hart van deze circusshow wordt gevormd door vier musici en vier circusartiesten.
Zij verzorgen een bijna anderhalf durende voorstelling die de bezoeker op het puntje van zijn
stoel houdt, ontroert en doet schateren van het lachen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anoek Hagenaars: pers@fashionata.nu of 06 16604577
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Persbericht
30 juni 2014

SenSationeel

CirCuStheater

Fashionata
FaShionata in CijFerS
ModeCirCuS goed bezoCht
ARNHEM – Fashionata, Cirque de la Mode vormde een van de hoogtepunten van Fashion
Festival Arnhem. Het nieuwe modefestijn dat creativiteit in de stad vierde. Fashionata bezette
van 11 tot en met 22 juni de Eusebius en vermaakte daar tijdens twaalf voorstellingen jong &
oud. Tijd voor een terugblik op het circus in cijfers.

2557 bezoekers
89% bezettingsgraad
41 Sponsoren en
subsidiegevers

12 shows
84 snotjes
4 circusartiesten
4 musici
2 initiatiefnemers
4 nationaliteiten
3 exposerende kunstenaars
11 modeontwerpers
1 hoedenmaker
18 kostuums
1 avond met 25

1 dankzeggende
spreekstalmeester

5 reuzensieraden
200 m doek

op de première

brandveilig gemaakt

300 goodybags
687 maaltijden ‘Spaghetti

43 x in de hoogwerker

met Olifantentranen’

2189 clownsneuzen
33 kinderen geschminkt
12 x 175
schoenendozen gestapeld

11 avonden met gueststars

2570 flyers verspreid
1 cateraar: 1 gastheer
2 koks en 9 obers
1 zingende meesterkok
2 sets mega-gordijnen
120 koperen oogjes
1 kerkdienst in

‘Lik mijn Wonden’

fashionata-decor

16 paar schoenen
2 paar rode schoenen
1 fanclub in oprichting

verspeeld en

gueststars RijnIJssel

3 doosjes sigaretten
12 sigaretten

uiteindelijk opgevangen

2

op en neer

1 roze kruiwagen
10 muziekinstrumenten
en 1 kerkorgel
4 technici
4 kleurpigmenten
60 liter lauw water
1 spiegel XXL
4000 mensen bereikt
met Facebook:

250 likes,
221 paginalikes
1 productieleider
2 olifanten, XXS en XXL
26 vrijwilligers, 1
man en 25 vrouwen
12 staande ovaties

gemiddeld

www.fashionata.nu
facebook.com/fashionata
__________________________________________________________________________
noot Voor de redaCtie
Fashionata, Cirque de la Mode
Fashionata is circus in zijn meest wervelende vorm. Met muziek, zang en dans, clownerie en
acrobatiek. Het hart van deze circusshow wordt gevormd door vier musici en vier circusartiesten.
Zij verzorgen een bijna anderhalf durende voorstelling die de bezoeker op het puntje van zijn
stoel houdt, ontroert en doet schateren van het lachen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anoek Hagenaars: pers@fashionata.nu of 06 16604577
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Poster en Billboard

Spaghetti met Olifantentranen
Angélique Schmeinck

kaartverkoop via
www.fashionata.nu

i. s. m.

People of the Labyrinths
Bas Kosters

Artiesten

Sjaak Hullekes

Goos Meeuwsen
Helena Bittencourt
Claudel Doucet
Raphael P.

Petra Hartman

Musici

Maison the Faux
Trix&Rees
Humanoid
Ratna Ho

Lavalu
Mete Erker Trio

Klaas Gubbels
Ulla Sterman
Kees Marcelis
Hiernamaals
Irvinx
Angélique Schmeinck
De Hoedenmaker
Marck&Mo
Heleen van der Meer
e. a.
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Poster-screen

15

Raamposter

geprint door www.promosign.nl
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Poster en Billboard
1e aankondiging
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foto twitterbericht
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RijnIJssel
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Witte Weekend
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sponsoring en subsidie
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Placemat

Bieslook

Basilicum

Broccoli
Rucola

Pistachepesto
3 SMAAK
ROUTES

Porcini

River
of Tears

Dragondoperwtjes

Taggiasche olijven

Piperade

l’Univers
Du Soleil

Oude boerenkaas

Ga mee op avontuur met de smaakvrienden van spaghetti met olifantentranen.
Kies via de verschillende ‘smaakeilanden’ een uitgestippelde route of volg je
smaakintuïtie en kies jouw favoriete ingrediënten voor een Tour Intuitive.
Gastheer Thomas Kuitenbrouwer van Dudok Arnhem serveert.

Spaghetti met Olifantentranen
Groene asperges

Land of the
Green Heroes

Zeekraal

Crazy pea

Kappertjes

Geitenkaas
‘tranen’

Geroosterde
artisjok

Kerstomaatjes

Gepofte
paprika

Rouille

www.smaakvrienden.nl
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Folder

fotografie kostuums: Robert Meijer

Lavalu / HuManoid

Goos Meeuwsen / uLLa SteRMan

Goos Meeuwsen / Sjaak HuLLekeS

Helena Bittencourt / tRix&ReeS

Goos Meeuwsen / Ratna Ho

Lavalu / BaS koSteRS

Goos Meeuwsen, Helena Bittencourt / MaiSon tHe Faux

Helena Bittencourt / de HoedenMakeR

Claudel doucet

Mete erker trio / HieRnaMaaLS

Ralph Perrenoud / PeoPLe oF tHe LaByRintHS

www.fashionata.nu

gedrukt door www.realconcepts.nl

Clowns zijn sinds mensenheugenis
onderdeel van onze maatschappij.
Vanaf het begin der tijden is er -niet
alleen in verhalen- ruimte geweest voor de
observator, de nar, de buitenstaander die
grappen en grollen uithaalt, de spot drijft
en ook u vandaag een spiegel voorhoudt.
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Presentatie Sonsbeekmarkt
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