
  

 

 

Future of Fashion udstiller på Gallery 
 
’Future of Fashion’ er klar med en stand på Gallery til august. Dermed følges sidste uges 
succesfulde modeshow på Børsen op af endnu et tiltag, som skal knytte modebranchen og dens 
talenter tættere sammen. 
 
”Modebranchen har en halvårlig cyklus – der er fest de to gange årligt, hvor vi sælger varer. Derfor 

er det oplagt, at Future of Fashion nu også er på salgsgulvet, for selvfølgelig skal skolerne tage del i 

festen,” siger projektleder Ulla Skjødt, som er i fuld gang med at planlægge den kommende 

messedeltagelse sammen med arrangøren bag; Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & 

Beklædning.  

 

”Det er en gensidig interesse, at virksomhederne og skolerne får tæt kendskab til hinanden. Med 

modeshowet på Børsen har vi skabt en vigtig begivenhed for branchen, som vi nu følger op ved at 

udstille under modeugen, så branchens aktører får let adgang til de nyuddannede designere.  

 

Netværk og kendskab til hinanden er et vigtigt fundament for at skabe nye ideer og innovation, 

som kan udvikle den danske modebranche yderligere,” siger Innovationsnetværkets direktør 

Betina Simonsen. 

 

Unge talenter udvikler branchen 

 

Med en stand på Gallery kan branchen knytte endnu tættere bånd til de nyuddannede designere. 

Samtidig kan virksomheder, som gik glip af dette års modeshow, nu slå et smut forbi Gallery for at 

møde designerne, se kollektioner og få en snak om, hvordan kontakter med unge talenter kan 

skabe inspiration og nye ideer. Det er dermed gjort let og ligetil at få indsigt i, hvad der rører sig på 

Designskolen Kolding, Kunstakademiets Designskole og VIA Teko Design & Business.  

 

”Future of Fashion er en styrke for branchen, fordi virksomhederne får let adgang til rekruttering. 

Vi har hvert år deltagere fra andre lande, fordi virksomheder som Zara og H&M gerne vil ansætte 

unge danske designere. Derfor vil vi gerne sikre, at også de danske virksomheder har øje for de 

mange muligheder ved at arbejde tæt sammen med skolerne og deres dimittender. Med Future of 

Fashion har vi skabt en event, som kommer til at gøre en forskel for branchen,” fastslår Betina 

Simonsen.  

  



  

 

 

Future of Fashion 

 

Future of Fashion er de danske designuddannelsers fælles modeshow, som løb af stablen på 

Børsen i København forleden. Det er en tilbagevendende event, hvor modebranchen kan se den 

danske talentmasse samlet og får muligheden for at møde de nyuddannede designere. 

 Læs her om Future of Fashion 2014 og følg med i tid og sted for Future of Fashion 2015. 

 

Udstillingen på Gallery arrangeres af Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning sammen 

med partnerne Designskolen Kolding, Kunstakademiets Designskole og VIA Teko Design & Business 

i samarbejde med Dansk Mode og Textil WEAR Dansk Erhverv.  

 

http://innonetlifestyle.com/blog/2014/06/25/future-of-fashion-morgendagens-designere-paa-boersen/

