Modeugen bliver den længste nogensinde
Næste uges Copenhagen Fashion Week bliver den længste hidtil, og dermed også en af de mest
begivenhedsrige. Både branche og forbrugere kan se frem til seks dages intens
modeekstravagance.
I næste uge løber Copenhagen Fashion Week AW14 af stablen. Det bliver den længste modeuge hidtil,
idet den som noget nyt strækker sig over seks hele dage. Ugen indledes allerede tirsdag den 28. januar
med en række interessante begivenheder, herunder et Whiite modeshow og Modeblogprisen 2014.
Onsdag den 29. januar skydes modeugen for alvor i gang, når økonomi- og indenrigsminister Margrethe
Vestager samt direktør for Copenhagen Fashion Week Eva Kruse åbner modeugen på Københavns
Rådhus. Konferencen efterfølges af det officielle åbningsshow af Kopenhagen Fur, hvor tre kinesiske
designere og tre danske designere fremviser deres pelskreationer ved showet “East West Fusion”. Ugen
byder herefter på et tætpakket program med over 40 shows med blandt andet flere interessante
showdebutanter, så som den fremadstormende Ganni og klassiske Birger Christensen.
Copenhagen Fashion Weeks hovedsponsor, det verdenskendte britiske hårplejemærke Toni & Guy Hair
Meet Wardrobe, står bag stylingen af flere af modeugens største shows.
Også tid til messer, showrooms og events – og hvorfor ikke også en gadefest?
Foruden de mange shows er der både messer, showrooms og events at besøge. Af showrooms kan
fremhæves de tilbagevendende succeser DANSK Collective, som har udvalgt 18 af de mest
toneangivende brands lige nu, samt The Jewellery Room, som præsenterer 19 af Danmarks mest
succesfulde smykkemærker. Af events kan nævnes en eksklusiv ”Soirée”-reception afholdt af den franske
ambassade, messen CIFF og Copenhagen Fashion Week med prominent besøg af den dansk-franske
designer Vanessa Bruno.
Derudover byder modeugen som altid på en lang række events, som offentligheden kan deltage i. Det
sker i modeugens parallelbegivenhed Copenhagen Fashion Festival, som byder på shoppingevents,
udstillinger, fester, shows og andre happenings, der er åbne for alle. Så selvom det er vinter, hvorfor ikke
tage til gadefest i Københavns mest berygtede shoppinggade Kronprinsensgade, som traditionen tro
spiller op til dans?
For yderligere information, kontakt:
Anne Christine Persson, udviklingsdirektør, Copenhagen Fashion Week
anne@copenhagenfashionweek.com / + 45 70 20 30 68 / www.copenhagenfashionweek.com
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Billed- og videomateriale: Showbilleder i høj opløsning og videoklip i broadcastkvalitet er tilgængeligt for pressen via
http://www.copenhagenfashionweek.com/account/register/media efter hvert show. Adgang til materiale kræver registrering.
Presselounge: Som noget nyt er der indrettet presselounge i Rådhuset, hvor du kan sidde i fred og ro og skrive, interviewe og lade
computer og telefon op, nyde gratis drikkevarer og snacks samt leje ”to-go” Volt-batterier til opladning af mobilen. Som bonus kan du få en
gratis hårstyling af en af Toni & Guy Hair Meet Wardrobe stylister.
Pressebus: Bliv transporteret gratis fra show til show - og nyd lidt forplejning undervejs. Der er wifi i bussen, så du kan arbejde og holde dig
opdateret imens. Pressekort til bussen fås ved fremvisning af visitkort og ID til purseren.
Få de seneste updates på facebook.com/CopenhagenFashionWeek samt Twitter og Instagram på @CPHFW, eller bliv en del af modeugen
online med det officielle hashtag #CPHFW.

