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Iñiy Sanchez van Oort
De Jurk van de Dag, vond de
verslaggeefster. Warm,
comfortabel - het gaat tenslotte
om winterkleding - en
tegelijkertijd sexy. Onderdeel van
een afstudeercollectie waar veel
gevoel uit sprak. Het verlangen
naar warmte had Sanchez van
Oort verbeeld in het gebruik van
materialen zoals wol en velours.
Maar dan wel gemixt met rode
pumps en een strakke broek met
de print van slangenleer. 

Emily Hermans
Misschien dat dit gebreide jurkje
met cirkelmotief komend najaar in
de rekken bij SPRMRKT
(Rozengracht) of Raak
(Leidsestraat) hangt. Want sinds
vorig seizoen wordt de kleding van
MLY, het eigen label van Emily
Hermans, ook echt verkocht. Dit
was haar tweede zelfstandige
show tijdens Amsterdam Fashion
Week. Helemaal in jaren twintig
stijl. Compleet met een saxofonist
en tapdanseres. 

Margarethe Przywara
Ingetogen chique. En dat voor een
afstudeercollectie. Waar veel
studenten zich nog wel eens willen
verliezen in vreemde
experimenten, koos de Poolse
Margarethe Przywara ervoor om
haar collectie te baseren op de
vormen van uitgedroogde
bloemen. Mooi, en bijzonder
verfijnd. Voordat Margarethe
Przywara aan het FIA begon,
volgde ze een opleiding in
Duitsland. Ze liep stage bij - onder
meer - Hussein Chalayan.

De uitslag van de stemming van donderdag.

De uitslag van de stemming van woensdag.

  Amsterdam Fashion Week 2007

Kies uw eigen jurk van de dag

Uit alle modellen die tijdens Amsterdam Fashion Week op de catwalk geshowd worden, kiest Het Parool dagelijks de Jurk van de Dag. Is onze
keus terecht, of had u als lezer een heel andere combinatie gekozen?
Het woord is aan u. Laat de fashionata in u spreken en kies uit drie modellen. Wat is uw Jurk van de Dag? 
(U kunt tot zaterdag 11.00 uur stemmen op deze jurken.)
Tekst Bregje Lampe, foto's Geert Snoeijer

Wat is uw Jurk van de Dag?

jurk A van Iniy Sanchez van Oort  17 %

jurk B van Emily Hermans  17 %

jurk C van Margarethe Przywara  65 %
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