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Arnhem, juni 2019 – Voor het eerst in de geschiedenis van De Arnhemse Stockdagen 
staat Arnhem dit jaar in de winter in het teken van mode en product design. Dat 
betekent goed nieuws voor de feestmaanden-garderobe en de styling in huis. De 
Eusebiuskerk zal, na een grootscheepse verbouwing, shiny & new wederom 
hofleverancier zijn voor design- en modeminnend Nederland en ver daarbuiten. Parels 
zijn dit jaar o.a. te vinden bij: modeontwerpers Elsien Gringhuis, Conny 
Groenewegen, Fenny Faber, by Sanne Jansen en Thijs Verhaar en productvormgever 
Lenneke Wispelwey. Daarnaast zetten Arnhemse ontwerpers en winkels in het centrum 
hun voorraadkasten weer open. De organisatie verwacht komend jaar 100 deelnemers 
uit de Nederlandse mode en designwereld te behalen. 
 
FASHION FEAST & CADEAUX  
De Stockdagen bieden dit jaar de ultieme kans om de wintergarderobe compleet te 
maken, of om jezelf een nieuwe feestlook voor de decembermaand aan te laten meten. 
Daarnaast zijn ook o.a. de keramiek en product design ontwerpers weer de plek om de 
beste cadeaus voor familie, vrienden en jezelf te vinden.  
 
DEELNEMERS 2019 
Voor de wintereditie 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: Elsien Gringhuis, Fenny Faber, by Sanne Jansen, Thijs 
Verhaar, Connie Groenewegen, Philomijn, Dutchess, Jennifer de Bruyckère en  
 
OVER DE ARNHEMSE STOCKDAGEN 
Deelnemers over de Stockdagen, Rianne de Witte zegt: “Hier ontmoet ik liefhebbers 
van design met oog voor kwaliteit.” Corina Rietveld: “Een superleuk jaarlijks 
evenement waar het mogelijk is mijn 'uitverkoopjes' aan te bieden en daarnaast mijn 
nieuwe werk te presenteren.” Sanne Jansen: “ASD is inmiddels een mooie jaarlijkse 
traditie geworden waar ik niet wil ontbreken.”  
 
Binnenkort wordt de volledige deelnemerslijst gepubliceerd op 
www.arnhemsestockdagen.nl. Hier kun je ook terecht voor alle overige informatie 
over dit evenement. Vanaf begin oktober is in heel Arnhem het programmaboekje 
verkrijgbaar.  
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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  
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