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Fashion- en design vierdaagse ‘Arnhemse
Stockdagen’ in feeststemming
7 november t/m 10 november
Arnhem, september 2019 – Dit jaar staan de Arnhemse Stockdagen in het teken
van eindejaarsfeesten en originele cadeaus. Gevestigde namen zoals o.a.
Elsien Gringhuis, Sanne Jansen, Fenny Faber en Charlotte Wooning verkopen
samen met veelbelovende talenten zoals Roos Soetekouw mode, accessoires en
interieur stock en samples in de prachtig gerenoveerde Eusebiuskerk. Ook
zetten Arnhemse ontwerpers en winkels zoals Jones Arnhem in het centrum hun
voorraadkasten weer open en bij Trickle Down Fabrics vind je exclusieve
‘left over’ stoffen van grote merken voor kleine prijzen. In het
Modekwartier betovert Lenneke Wispelwey in haar winkel annex atelier met
kleurrijk keramiek. Maar liefst 117 ontwerpers en ondernemers in mode &
design lichten het einde van het jaar op in Arnhem.
LOCATIE LOCATIE LOCATIE
Arnhem bruist van de creativiteit tijdens de Stockdagen. Verspreid over de hele
stad tref je gevestigde ontwerpers en aanstormend talent, nieuw & oud ontmoet
elkaar. Ontwerpers uit het hele land staan in De Eusebiuskerk, de tofste mode en
interieurwinkels zijn in het Centrum te vinden en Arnhemse creatieven vind je in
het Modekwartier.

EUSEBIUSKERK / IN DE MIX
In de Eusebiuskerk vind je bekende ontwerpers als o.a. Thijs Verhaar, voor stijlvol
breiwerk gemaakt met “with craftsmanship, artistry and obsession”. Philomijn
timmert al geruime tijd aan de weg met haar mooie en praktische leren tassen en
accessoires, Anne Oomen maakt met de hand geverfde zijden stoffen waardoor elk item
uniek is. Bij Aesthetic Stories vind je ‘effortless wardrobe pieces’, duurzaam
geproduceerd in Portugal. Ook zijn de ontwerpers Elsien Gringhuis, Sanne Jansen en
Fenny Faber hier in vol ornaat aanwezig met hun stock collecties. Een samenkomst
van jonge ontwerpers en gevestigde namen met een uiteenlopend aanbod, de rode draad
is de liefde en aandacht voor het vak.

CENTRUM / WANDERING AROUND
De iconen van de Nederlandse retail modewereld zijn vertegenwoordigd in het centrum
van Arnhem, Humanoid maakt unieke en tijdloze stukken met de grootste zorg en beste
materialen, Trix en Rees werken al 30 jaar samen en zijn als het ware smaak
curatoren, verschillende merken komen samen met hun eigen merk tot hun recht in hun
winkel. 4•D Optiek zit al twintig jaar op de gezellige Bentinckstraat, en voorziet
Arnhem van stijlvolle brillen met hun persoonlijke service.

By Maeve vind je op winkelpassage Hemelrijk en het ware offline interieur winkelen
doe je bij het verleidelijke Loft Arnhem.

MODEKWARTIER / ARNHEMS OWN
Midden in de Arnhemse wijk Klarendal ligt het Modekwartier, een creatieve wijk
geheel gewijd aan mode, design, kunst en eten, met een concentratie aan winkels,
werkplaatsen, studio’s, galerieën, restaurants en showrooms. Ook dit jaar heeft het
Modekwartier zich aangesloten bij de Arnhemse Stockdagen, als onmisbare toevoeging
aan het mode en design feestgedruis. Je vindt er o.a. uitgeverij Loopvis, een
kleine, creatieve uitgeverij en ‘Loopviswinkel’ met originele cadeaus, de hippe
winkel Hempje, mode van hennep, het Arnhems Keramiek Atelier, met “een haat-maarvooral-liefde-verhouding met klei” en bij Froufrou’s duik je de beste vintage
parels op.
OPENINGSTIJDEN Arnhemse Stockdagen 2019:
Donderdag
7 november: 10 - 18 uur
Vrijdag

8 november:

10 - 18 uur

Zaterdag
Zondag

9 november: 10 - 17 uur
10 november: 12 - 17 uur

De volledige deelnemerslijst staat op www.arnhemsestockdagen.nl. Hier kun je ook
terecht voor alle overige informatie over dit evenement.
Medio oktober is in heel Arnhem het programmaboekje verkrijgbaar.
Voor actueel nieuws, adressen en meer voorpret:
www.facebook.com/arnhemsestockdagen en www.instagram.com/stockdagen/
______________________________________

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
Aryati Blonk: aryati@puur-pr.nl 06-41372079

Aesthetic Stories, Quietude. Knitwear van 100% biologisch
katoen met sterke lijnen en een soft touch. In de Eusebiuskerk.

Unieke, tijdloze stukken in handgeverfde zijde van Anne Oomen. In de Eusebiuskerk.

Archive Studio Amsterdam, een designstudio waar alle aandacht is gericht op
bruikbaarheid en kwaliteit. In de Eusebiuskerk.

Bos & Co,
Hollandse

unieke vloerkleden en kussens met subtiele
cultuurlandschap. In de Eusebiuskerk.

verwijzing

naar

het

Humanoid, less is more. In het Centrum.

Boutique Nova & Lucie. In
het Centrum.

4 D Optiek voor stijlvolle brillen en lenzen. In het centrum.

Mippies, vintage & design meubelstukken, verlichting, home accessoires
en unieke rariteiten. In het Modekwartier.

Hempje. Kleurige shirts van hennep. In het Modekwartier.

