
Karl. 
Wolfgang.  
Hugo.  
tHey got it! 
noW it’s up to

you!
Trofee voor de nieuwe generaTie modeonTwerpers
Gouden Strik van Zijde



Beste designer,

dit is niet zomaar een wedstrijd, maar een heel bijzondere. Karl lagerfeld, 
Wolfgang Joop en Hugo Boss behoren tot de winnaars en nu maak jij voor 
het eerst kans om de ‘gouden strik van Zijde’ te winnen.

dit Kun Je Winnen

»  Je ontvangt een geldbedrag en een trofee: 
1e plaats: 5.000 euro en de ‘gouden strik van Zijde’ 
2e plaats: 3.000 euro 
3e plaats: 2.000 euro

»  Je krijgt een beursstand op de ‘gallery’ in düsseldorf cadeau

»  Je houdt een professionele modeshow met je eigen creaties als je hiervoor met 
jouw project wordt uitgekozen.

Zo doe Je mee

»  Creëer je eigen innovatieve collectie die bestaat uit 10 key pieces  
(dameskleding, herenkleding, accessoires).

» geef een omschrijving van je collectie en vooral de innovatieve aspecten.

» overtuig ons met ontwerpen en schetsen.

»  toon je creaties in een pop-upshowroom op de ‘Krefelder laufmasche’ van 20 t/m 28 juli

Krefelder  
laufmasche 
met priJsuitreiKing 
de gouden striK 
van ZiJde 

20 t/m 28 juli 2018

20 t/m 28 juli 2018Centrum van Krefeld
modeontwerpers van de nieuwe 
generatie, kleermakers & start-ups www.krefeld.de/laufmasche



pierre Cardin, KooKai en tHomas ratH HeBBen  
de priJs al geWonnen. nu HeB JiJ de Kans.
 
»  is het ontwerpen van mode je passie en bruis je van de ideeën? 

»  experimenteer je graag met materialen, technieken of pasvormen? 

»  Ben je altijd op zoek naar iets bijzonders en unieks? 

»   vind je dat mode ook te maken heeft met verantwoordelijkheid nemen 
voor het milieu en de samenleving?  

dan maaK Je een goede Kans om de volgende priJsWinnaar  
te Worden.
 
de ‘gouden strik van Zijde’ is een wedstrijd met een boeiende geschiedenis, 
bekende namen en grote persoonlijkheden als winnaars. de wedstrijd krijgt nu 
een geheel nieuwe betekenis als prijs voor de nieuwe generatie modeontwerpers, 
waardoor jij als beginnend ontwerper een goede kans maakt. Jij bent de toekomst, 
jouw ontwerpen zijn de toekomst, de ‘gouden strik van Zijde’ is de toekomst.
 
meld Je nu aan.



Wie Ben JiJ?
 
»  Ben je dol op mode, jonger dan 35 jaar en
»   heb je een bachelor- of masterdiploma als modeontwerper of 
»  ben je nog bezig met je opleiding of
»  ben je pas begonnen als kleermaker of 
»   heb je een eigen label en een eigen atelier dat nog geen drie jaar bestaat.
  
meld Je dan aan.



Wat Kun Je Winnen?
 
»   Je kunt een geldbedrag en een trofee winnen.  

de winnaar krijgt samen met 5.000 euro de ‘gouden strik van Zijde’ 
als trofee uitgereikt. de ontwerper die op de tweede plaats eindigt, 
wint 3.000 euro en de ontwerper die op de derde plaats eindigt, wint 
2.000 euro.

»   Je kunt een beursstand winnen.  
de winnaar van de ‘gouden strik van Zijde’ wint ook een gratis beurs-
stand op de modebeurs ‘gallery’ in düsseldorf in het daaropvolgende 
jaar.

»   Je maakt kans op een eigen ‘showroom’ op de ‘Krefelder laufmasche’.   
uit alle inzendingen worden 15 projecten geselecteerd die op de nieuwe 
‘Krefelder laufmasche’ mogen worden gepresenteerd. de reis- en verblijf-
kosten (B&B Hotel Krefeld) worden vergoed.    

»   als je wordt genomineerd, mag je met jouw creaties een modeshow houden.  
de drie genomineerde projecten mogen tijdens een modeshow op het grote 
slotfeest van de ‘Krefelder Laufmasche’ worden gepresenteerd. Het feest vindt 
plaats op 27 juli 2018 in de Shedhalle van de oude fluweelweverij midden in een 
bruisende creatieve wijk. De choreografie van de modeshow wordt samen met een 
professioneel modellenbureau gemaakt. 

»   Jij kunt deel uitmaken van een unieke campagne.  
de ‘Krefelder Laufmasche’ en de uitreiking van de ‘gouden strik van Zijde’ zijn 
regio nale formats met een brede redactionele dekking. een eigen communicatiecam-
pagne richt zich op een positionering in heel duitsland.

 
meld Je nu aan.



Wat is de ‘Krefelder laufmasCHe’?

de ‘Krefelder Laufmasche’ is een stedelijk evenementenformat in het kader 
van het project Krefelder perspektivwechsel (verandering van perspectief). 
als jouw project bij de 15 geselecteerde projecten hoort, krijg je tussen 20 en 
28 juli 2018 in het centrum van Krefeld een container ter beschikking waar 
je je eigen showroom kunt inrichten. gedurende deze tijd ben je zelf aanwezig, 
presenteer je minstens tien key pieces die je tegen die tijd hebt gecreëerd, 
kan het publiek je aanspreken en kun jij netwerken, je creaties verkopen of 
opdrachten aannemen. 

Tijdens de ‘Krefelder Laufmasche’ zullen de juryleden jouw presentatie bekijken 
en beoordelen. er zullen drie projecten uit de 15 presentaties worden genomineerd 
voor de ‘gouden strik van Zijde’. de jury beslist in besloten kring. 

JiJ Kunt deel uitmaKen van een unieKe Campagne. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



Wat moet Je daarvoor doen?
 
»   ontwerp exclusief voor de ‘Krefelder Laufmasche’ een draagbare col-

lectie met minstens tien key pieces (dameskleding, herenkleding, acces-
soires) waarvan jij vindt dat ze overtuigen met een of meerdere bijzon-
dere, innovatieve aspecten.

»   Beschrijf je creaties en de bijzondere, innovatieve aspecten op maximaal 
één a4’tje (lettertype arial, tekengrootte 12, enkele regelafstand).

»   stuur schetsen mee, inspireer met moodboards en overtuig met foto’s van 
jouw creaties.

  

meld Je voor 14. mei 2018 aan en stuur alles naar 

stadtmarketing Krefeld 
Lewerentzstraße 104, alte samtweberei 
47798 Krefeld, duitsland

Claire neidhardt 
claire.neidhardt@krefeld.de 
Telefoon +49 2151 36 60 15 09



Wie is de Jury?
 
de jury van de ‘gouden strik van Zijde’ bestaat uit  

»   dr. annette schieck,  
directrice van het duitse Textielmuseum (deutsches Textilmuseum), 

»   prof. nicolas Beucker  
van de faculteit design van de Hogeschool niederrhein, 

»   prof. dr. Jochen gutmann,  
uitvoerend directeur van het duitse Textielonderzoekscentrum noord-
west (deutsches Textilforschungszentrum nord-west e.v.), 

»   philipp Kronen, managing partner van igedo Company,

»   angelika van neerven,  
bondsvoorzitter van de mode-industrie voor handwerkers van de regio nieder-
rhein (Modeschaffendes Handwerk in der Kreishandwerkerschaft Niederrhein),

»   ilka neumann,  
voorzitter van de vereniging Huis van de Zijdecultuur (Haus der seidenkultur e. v.),

»   uli Cloos, hoofd stadmarketing van de stad Krefeld.



De ‘Krefelder Laufmasche’ en  
de ‘Gouden Strik van Zijde’ worden  
mede mogelijk gemaakt door:

stad Krefeld / burgemeester van Krefeld 
stadtmarketing 
Lewerentzstraße 104, alte samtweberei
47798 Krefeld, duitsland 

www.krefeld.de

ConTaCTpersonen

ulrich Cloos
ulrich.cloos@krefeld.de
Telefoon +49 2151 36 60 10 90

Claire neidhardt
claire.neidhardt@krefeld.de 
Telefoon +49 2151 36 60 15 09


