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GENT TEUERT 8 MODEMEESTERS
Modestudenten komen uit zowat alle provincies aan KASK studeren

Met een gloot defilé toonden de studenten mode van de hogeschool I(ASK (School of Arts) gisteren
hun eindwerken. Vanavond doen ze hun modeshow nog eens over. Dit zijn creaties van de acht

afstuderende masterstudenten, die uit zowat alle provincies komen. RUDY TOLLENAERE FOTO'S FREDERIEK VANDE VELDE
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Gudrun
hlulleman (24)

KORTENBERG Gud-
run schrijft met haar zachte ',''

en intieme collectie het verhaal van
een meisje dat thuis wegloopt en haar
dierbare spulletjes meeneemt. 'Ik wil
sarnen met een wiendin een eigen label
beginnen.' Model Marie Van Ongeval.

EMBLEM Stijnwil
liefde vertalen in kleren.
Niet alleen de liefde wa^arrnee dekle-
ding gemaakt is, maar ook de kleren die
de weg naar de liefde vrijmaken:
speels, kleurrijk, grafisch een beetje
wouwelijk. Model Yonas Seyoum.

IftRtnfTALS Basten < GEUT Metdecollectie
bedacht een verhaal van een Take MA BreathAway kleedt

.Stiin Van denrgulct (24)
Basten

zeehond die zijn huid kan afrnrerpen en
daardoor verandert. Hij gebruikt ver-
nieuwende materialen en wil heel glaag
stage lopen bü de IJslandse ontwerper
Sruli Recht. Model Oliver Francx.

;:Charlotte De
i:'Þlaesschalck (26)

Charlotte twaalf engelen die je komen
halen als je sterft.Vrouwelijlç rijketiik en
vooral met veel respect voor handwerk
'Ikwil gfaagin een eFoot modehuis wer-
ken.' Model Violette Van de Vondel.
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Elze lambrecht (24)

LENDELEDF.ETZE
Lambrecht vond inspira-
tie op Waregem Koerse en in
de Engelse traditie. Zewtl een eigen
zaak beginnen: 'Ik vind het leuk om met
kleren mensen omte vormentot ie-
mand andérs.' Model: Elsebie Janssens.

Elise kiestvoor de mys-
terieuzevrouw:statisch,' -t-
maar kleurrijk. Parelwerk zorglt voor
een 3D-effect, machinebreiwerk brengt
een sportieve look in de couture. Mo-
del Myrthe Vanderlinden.

:Ìlele Sarens (23) "Sofie Verclute (23)

SïEENIIT'Í'T'EL'IK
heb inveel dingen zin,
maar vooral in lingerie.' Nele '

modelleert een brave huiswouw die zich teld worden, zo vertrekt Sofie van een
in het nachtleven gooit. Inspiratie vond ' iconisch model om dat te laten evolue-
ze in Lø Ciørçonne vanvictor Marguerit- ren. Zo kunnen klassiek, stijlvol en spor-
te uit 1922. Model Justine Meuleman. tief samengaan. Model Ezekiel Chibo.

MEREIIDR'EE Zoals
verhalen veranderen
naarmate ze vaker doorver- n \-1 -
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