Copenhagen Fashion Week offentliggør datoerne frem til foråret 2016
Datoerne for de kommende tre sæsoner af Copenhagen Fashion Week er lagt fast.
– Alle brancheforeninger og messer vil i samme retning, og det er lykkedes at finde fælles
fodslag, lyder det fra seks meget tilfredse direktører fra modebranchens organisationer og
messer.
Uge 5 og uge 32. Det bliver de faste ugenumre for afviklingen af Copenhagen Fashion Week de
næste terminer – mere specifikt for de kommende vinter- og sommermodeuger i henholdsvis
2015 og 2016.
Direktørerne fra de tre organisationer, Thomas Klausen fra Dansk Mode & Textil, Torben
Rosenstock fra WEAR og Eva Kruse fra Danish Fashion Institute, har gennem den seneste tid
været i dialog med messedirektørerne Kristian Andersen fra CIFF, CIFF Kids og CIFF Raven samt
Christian Maibom og Jan Carlsen fra Revolver omkring datoerne, og alle er enige.
”Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at den branche, der ellers syntes opsplittet for nogle
måneder siden, har kunnet finde fælles fodslag omkring de kommende modeuger. Det er nogle
konstruktive og fremsynede messedirektører, vi har været i dialog med, og det er tydeligt, at de
alle vil både modebranchen, modeugen og byen det bedste. Vi er generelt meget optimistiske
omkring Copenhagen Fashion Week’s fremtid, for lige nu tyder alt på, at – organisationer såvel
som messer – vil i samme retning,” således lyder det enstemmigt fra direktørerne i de tre
organisationer Dansk Mode & Textil, WEAR og Danish Fashion Institute.
Datoerne for de næste tre sæsoner af Copenhagen Fashion Week bliver over en tre-dages
modeuge (onsdag – fredag):
2015
Uge 5:
Uge 32:

28. januar – 1. februar
5. august – 7. august

2016
Uge 5:

3. februar – 5. februar

Kontakt
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Simon Hansen, kommunikationsansvarlig hos Dansk Mode & Textil, sh@dmogt.dk, 40227222
Emilie Husted, pressekonsulent hos Wear/Dansk Erhverv, 28304635, ehu@danskerhverv.dk
Cecilie Thorsmark, kommunikationschef hos Danish Fashion Institute, cecilie@danishfashioninstitute.dk,
26252001
Mads Emil Møller, communications manager for CIFF, Mads.Moller@bellacenter.dk, 27128561
Christian Maibom, stifter af og kreativ direktør i Revolver, christian@revolver.dk, 29199911

