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Uw jurken van de week

BREGJE LAMPE

Tijdens de zesde editie van Amsterdam Fashion Week is
het op het terrein van de Westergasfabriek een komen
en gaan van hip gekleed modevolk. Elke dag kozen wij
de Jurk van de Dag. Had u voor een andere combinatie
gekozen? vroegen wij u vorige week.

Het Parool koos dit weekend voor een
jurk van Percy Irausquin. Deze kreeg 24
procent van de stemmen. De jurk van
Individuals was overtuigend de winnaar
met 73 procent.
Lees meer 

Op dag één kozen wij de Heidi-in-de-bergenjurk van Joline
Jolink, maar Jolink werd met 34 procent van de stemmen
tweede. 51 procent van u koos voor het elegante blauwe
zijden jurkje van Angelos Bratis. Mada van Gaans kreeg
zestien procent. 
Lees meer 

Op dag twee kreeg onze favoriet, de jurk van Merel Boers,
41 procent van de stemmen. De witte jurk met roze
onderrok van Claes Iversen won, met 49 procent. Robin Parr
kreeg slechts tien procent. 
Lees meer 

Ook op dag drie was u het niet met ons eens. De Poolse
Margarethe Przywara sleepte met haar witte ballonjurk 65
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procent van de stemmen in de wacht en werd daarmee de
Jurk van de Week. Emily Hermans en Iñiy Sanchez van Oort
waren ieder goed voor zeventien procent van de stemmen. 
Lees meer 

Op dag vier was u het wél met ons eens. De gestreepte jurk
van Daryl van Wouw kreeg 43 procent van de stemmen. Het
elegante witte jurkje van Ilja Visser werd, met dertig
procent, tweede. De lange jurk van Mart Visser kreeg 21
procent. 
Lees meer
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