Vintage & Fair tour
Zaterdag 25 september
Vanaf 13.00 uur – vanaf Grote Kerk
De omstandigheden waaronder kledingproductie plaatsvindt, zijn vaak not so pretty.
Verspilling, vervuiling, uitbuiting.. Renske
van Vintage or Fair wil laten zien dat het ook
anders kan: fashionable, maar wél goed voor
mens & milieu. Hoe? Het begint bij je eigen
kledingkast, want het meest duurzame wat je
kunt doen, is dragen wat je al hebt. Maar wat
doe je wanneer je wel iets ‘nieuws’ nodig hebt?
Ga tijdens Goes modestad mee op de Vintage
& Fair tour en kom erachter hoe je duurzamere
modekeuzes met Renske kunt maken
Opgeven via info@goesmarketing.nl

Koopzondag
26 september
met snuffelmarkt op
de grote markt

@vintageorfair

Yves Saint Laurent
filmavond
Donderdag 7 oktober
19.30 uur – filmhuis ’t Beest
Film over het leven van Franse top couturier
Yves Saint Laurent. Regisseur Lespert pakt
visueel flink uit, en maakte de film met
medewerking van Pierre Bergé, 50 jaar lang
de liefdespartner van Yves Saint Laurent.
Bij aankoop van uw ticket aan de avondkassa
krijgt u op vertoon van uw expoticket €1,50
euro korting op de toegangsprijs.
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Goes Couture
Ibiza goes to Holland
Fashion Shows
Expositie: Fashion & Art
around Europe
Koopzondag
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Fotografie & visagie: Excellence & DC Models

Goes Couture
Donderdag 23 september 2021
19.30-23.30 uur – Grote Kerk
Niemand minder dan couturier Edwin
Oudshoorn (bekend van o.a. de jurken van
Koningin Maxima, vele rode lopers en het
Televizier-Ring Gala) presenteert deze
Donderdagavond een exclusieve collectie
speciaal voor Goes Couture, onder andere
geïnspireerd door Zeeuwse invloeden.
Oudshoorn staat bekend om zijn romantische
sprookjesjurken en zijn herkenbare signatuur.
Kaarten á €40,- (incl. hapjes en drankjes)
p.s. te koop via www.goescouture.nl

Fashion & Art around
Europe expositie
Zaterdag 25 september t/m zaterdag 30 oktober
Vanaf 11.00 uur - Historisch Stadhuis Goes
Alles over de diversiteit van mode in Europa zie
je op de expositie “Fashion & art around Europe’.
Naast couturestukken van bekende Nederlandse
ontwerpers zoals Mart Visser, Ronald Kolk en
Edwin Oudshoorn zie je bijzondere creaties uit
Spanje, Engeland maar ook Slovenië en Kroatië.
Bijzonder is de creatie van de Franse ontwerper
Yves Saint Laurent uit de privécollectie van actrice
Catherine Deneuve.
Kaarten á €5,- per stuk (kinderen €2,50)
verkrijgbaar via www.goesisgoes.nl
Combineer je je bezoek aan de expositie
‘Fashion & Art around Europe’ met een bezoek
aan Historisch Museum de Bevelanden, dan kan
je het museum bezoeken voor €7,50 (in plaats van
€10,00). Meer info www.hmdb.nl

Ibiza goes to
Holland show

Goes Modestad
Fashionshows

Vrijdag 24 september
19.00-20.00 uur - Grote Kerk

Zaterdag 25 september
13.00, 14.00 & 15.00 uur - Grote Kerk

Als voorproefje op het Goes Europa jaar
laten we je alvast genieten van dit unieke
evenement. Tijdens deze avond kan je
letterlijk en figuurlijk de sfeer en cultuur
proeven van het zonnige en mooie eiland Ibiza
met o.a. de mode van Vintage Ibiza &
Carolina Guna Couture.

Wat trek jij aan deze winter...? Laat je inspireren
door de nieuwe najaarsmode van diverse Goese
modezaken tijdens deze fashionable zaterdagmiddag in de Grote Kerk. Op de catwalk tonen de
modellen van DC Models je naast heren-, damesen kindermode ook schoen- en brilmode.

Gratis kaarten verkrijgbaar via
info@goesmarketing.nl

Gratis kaarten aan de deur verkrijgbaar, meer info
zie www.goesisgoes.nl
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