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Fashion- en design vierdaagse  
‘Arnhemse Stockdagen’ in Eusebiuskerk 

 
21 juni t/m 24 juni 

 
Arnhem, februari 2018 – Arnhem staat van 21 t/m 24 juni 2018 vier dagen lang in het 
teken van mode, product design en accessoires. Ook voor deze, zevende editie wordt de 
prachtige Eusebiuskerk, ook bekend als de Grote kerk, omgetoverd tot een gigantische 
pop-up store. Daarnaast zetten Arnhemse ontwerpers en winkels in het centrum en in het 
Modekwartier hun voorraadkasten weer open. De organisatie verwacht komend jaar 130 
deelnemers uit de Nederlandse mode en designwereld te behalen.  
 
DEELNEMERS 2018 
Voor de komende editie wordt achter de schermen hard gewerkt aan samenwerkingen met 
grote namen uit de mode en design wereld. Een aantal staat al vast. Je kunt bijvoorbeeld 
rekenen op: Trix en Rees, Humanoid, Elsien Gringhuis, by Sanne Jansen, Philomijn, Van 
den Dungen, Dutchess, Anna Treurniet, Studio Lenneke Wispelwey, Jones Arnhem, Trickle 
Down Fabrics, Meijer&Floor, Atelier LUZ, Thijs Verhaar en Fred de la Bretoniere.  
 
OVER DE ARNHEMSE STOCKDAGEN 
“ASD bruist, sist, zindert en duizelt” (Mardelnorte). “Samples en oude collectie 
verdienen ook lieve eigenaren die ze met liefde gaan dragen” (Charlotte Wooning). 
“Arnhem is deze dagen het hart van de Mode (Olga Korstanje).	 “De Arnhemse Stockdagen zijn 
altijd een feest!” (Elsien Gringhuis). 
 
ICONEN 
De Stichting Arnhemse Stockdagen zorgt elk jaar voor een herkenbare huisstijl voor alle 
deelnemende ontwerpers, winkels en ateliers. Dit jaar is er gekozen voor een grafisch 
beeld van iconische mode en design items zoals de naaimachine, de knoop, de paspop, een 
hoed, tas, bank en lamp.        
 
FASHION TO THE FULLEST 
Tijdens de Arnhemse stockdagen worden er activiteiten georganiseerd die het bekijken en 
ervaren waard zijn. Heel Arnhem staat bol van mode en design, met de Eusebiuskerk als 
hoofdlocatie. Het hele programma zal in april bekend zijn.  
 
Binnenkort wordt de volledige deelnemerslijst gepubliceerd op www.arnhemsestockdagen.nl. 
Hier kun je ook terecht voor alle overige informatie over dit evenement. Vanaf begin 
juni is in heel Arnhem het programmaboekje verkrijgbaar.  
De Arnhemse Stockdagen vinden plaats tijdens het Fashion en Design Festival Arnhem. Voor 
actueel nieuws en meer voorpret: www.facebook.com/arnhemsestockdagen 
________________________________________ 
NOOT VOOR DE REDACTIE / NIET VOOR PUBLICATIE: 
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviews met de initiatiefnemers:  
PUUR PR: Petra Calis: petra@puur-pr.nl 06-54724244 en  
Aryati Blonk: aryati@puur-pr.nl 06-41372079  



 

	 	

Fotografie: Eva Broekema 



	
	 	

Fotografie: Eva Broekema 



	 	

Fotografie: Eva Broekema 



	
 

Fotografie: Eva Broekema 


