PERSBERICHT
Utrecht, 6 mei 2009
MASSUNIQ-SIERADEN IN COUTURE SHOW VAN DE OXFORD FASHION WEEK
“de catwalk als kunstpodium en een model als onderdeel van het kunstwerk”
Sieraden en tassen van het nieuwe accessoirelabel Massuniq zijn deze week te zien in de
Couture Show van de Oxford Fashion Week (GB). Naast bekende Engelse modeontwerpers,
zoals Alexander McQueen, is het jonge Nederlandse ontwerpersduo Shanna Deurloo en Robert
Jan Snoeks gevraagd om hun collectie catwalksieraden en tassen te showen op 8 mei in de
Couture Show.
Massuniq-tassen
Massuniq is het jonge accessoirelabel van ontwerpers Shanna Deurloo en Robert Jan Snoeks. Het
label staat voor luxe en exclusiviteit. Een Massuniq-tas is meer dan alleen een tas, het is een
persoonlijk sieraad. De collectie kenmerkt zich door wiskunige patronen in leer, waarmee zachte en
esthetische vormen gemaakt worden. De unieke knoop- en vouwpatronen, die alleen met de hand
vervaardigd kunnen worden, maken Massuniq-tassen tot exclusieve producten. De eerste collectie
tassen van Massuniq is gepresenteerd in januari 2009 tijdens de Amsterdam International Fashion
Week en in de lente van 2009 op de Mipel en de Fuorisalone in Milaan.
Massuniq-catwalksieraden
De collectie catwalksieraden van Massuniq is in 2008 door Shanna Deurloo en Robert Jan Snoeks
ontworpen, nadat zij door een bevriend modeontwerper waren gevraagd na te denken over sieraden
voor op een catwalk.
Het extravagante van een catwalkshow is wat Massuniq inspireerde bij het maken deze collectie
sieraden. Een model dat een catwalksieraad van Massuniq draagt wordt onderdeel van een
extravagant kunstwerk met de catwalk als kunstpodium.
De Oxford Fashion Week nodigde Massuniq uit om deze sieraden te presenteren op de enige gepaste
wijze: de catwalk.
Oxford Fashion Week
De Oxford Fashion Week is het nieuwe fashionevent van Engeland van 3 t/m 8 mei 2009. Het
evenement met vier modeshows, een debat en een tentoonstelling start op 3 mei met een modeshow in
club The Bridge. Dinsdag 5 mei zal de Freud, een voormalige kerk, het podium zijn voor de Concept
Show. De Luxury Swimware & Lingerie fashion show laat op woensdag 6 mei een selectie van de
meest luxueuze badmode en lingerie zien in hotel Malmaison. De Oxford Fashion Week wordt in stijl
afgesloten op 8 mei met een Couture Show in het Sheldonian Theatre. In dit beroemde gebouw van
Christopher Wren laten Massuniq en andere vooraanstaande ontwerpers hun nieuwste avondkleding
en accessoires zien.
Couture Show
De climax van de Oxford Fashion Week is de Couture Show in het Sheldonian Theatre. Dit prachtige
gebouw uit 1668 zal op 8 mei 2009 het barokke decor zijn van een spectaculaire show. De combinatie
van kleding en accessoires van verschillende internationale ontwerpers en labels zoals Ana Sekularac,
Karen Karam, Alexander McQueen en Massuniq geeft hier een beeld van de laatste trends op het
gebied van avondkleding, tassen en sieraden.
Noot voor de redactie

De bijgevoegde foto’s zijn in lage resolutie voor hoge resolutie foto’s kunt u contact opnemen met
Shanna Deurloo via +31 (0)6 24 22 65 95, of Robert Jan Snoeks via +31 (0)6 25 25 30 44 of per mail
via pers@massuniq.com.
Foto’s van de modeshow zijn bij ons beschikbaar na 8 mei 2009
Meer informatie op www.massuniq.com en meer informatie over de Oxford Fashion week op
www.oxfordfashionweek.org

