
FAIR 
FASHION TALKS

13u00 - 14u30 Kelderzaal Paneldiscussie: de oorsprong 
van Afrikaanse textiel

Nyanchama Okemwa gaat in gesprek met Lucie Kaisala (Tamu Fashion) en Francesca Kitoko 
(Kameni Fashion) over de oorsprong van Afrikaanse textiel, en de plaats die het vandaag heeft
in de Belgische modesector.

14u30 - 14u45 Muzikaal intermezzo door Radi Kazakov

14u45 - 16u30 Talk: Eco-anxiety - klimaatpsychologie en 
het klimaatgesprek

Jeroen Lapeere (KlimaatContact) vertelt over hoe je verbindend en e� ectief een gesprek 
kan voeren met de mensen in je omgeving, en leert hoe jij ze kan inspireren om duurzame(re) 
en klimaatvriendelijke(re) keuzes te maken.

16u30 - 16u45 Muzikaal intermezzo door Radi Kazakov

16u45 - 18u00 Keynote: Tansy Hoskins (Journalist en 
schrijver) [ENG]

Brits schrijver en The Guardian-journalist Tansy Hoskins wordt beschouwd als referentie rond 
arbeidsrechten en de politiek van de mode-industrie. Tijdens haar Talk focust ze op de impact van 
de schoenenindustrie op mens en planeet.

WORKSHOPS 13u30 - 16u30 Danszaal 1 Batik en natuurlijk verven: een 
meeslepend proces door Gold Raven

Rae Sita Pratiwi toont je de kunst van Batik. Je wordt ondergedompeld in de Indonesiche cultuur,
terwijl je op een totaal nieuwe manier naar materialen leert kijken.

13u30 - 14u30 Danszaal 0 Upcycling van traditionele Afghaanse 
kledij met Sanna Shiezad

Sanna Shirzad maakt haar eigen Afghaanse traditionele (feest)kledij. Meestal recycleert ze oudere 
stukken, en geeft ze daarna met � jne snit en naad een nieuw verrassend leven.

15u00 - 16u00 Kledij in harmonie met het ecosysteem Desalegn Birara vertelt over hoe mensen in Ethiopië kledij, en dan vooral schoenen, 
gebruiken als manier om hun identiteit te uiten, en hoe de fashion-industrie is ingericht in Ethiopië.

doorlopend Leslokaal 1 Greenwashing in de modesector Als je de blitse campagnes mag geloven, is elk modemerk ethisch en ecologisch. Helaas blijven 
mistoestanden plaatsvinden. Sara Ceustermans (Schone Kleren Campagne) en Klaar De Groote 
(We Social Movement) geven je inzicht in ‘greenwashing’ en ze� en je op weg om zelf de mooie 
praatjes te doorprikken.

MODESHOW 16u30 De oude elektriciteitscentrale Modeshow - Metamorfoses Powered by Soner Cetin & De Centrale. In samenwerking met de senioren van wzc De Liberteyt 
en collecties van Liesl De Ridder (KASK), Sanna Shirzad en Soner Cetin.

EXPO’S doorlopend Turbinezaal Music & fashion: a strong connection Fotograaf Shalan Alhamwy sprak muzikanten aan om een fashion statement te maken. 
Het resultaat is een verblu� ende foto-expo, met o.a. Sioen, Farnoosh, Galina Velikova...

Doorheen De Centrale African fabrics als rode draad Met deze expo tonen we de diversiteit aan technieken en prints die je terugvindt in African fabrics.

Hoe sto� eren? Celestine Makanisa Kilula toont je hoe een zetel wordt gesto� eerd. Tijdens het festival neemt ze 
een aantal fauteuils onder handen.

MODEMARKT doorlopend Turbinezaal Eerlijke modemarkt Op onze eerlijke modemarkt vind je de grootste verzameling van eerlijke merken en ondernemers. 
Elk van hen komt met z’n mooiste collectie.

FASHION CHALLENGES doorlopend De oude elektriciteitscentrale Daag jezelf uit en neem deel aan de Fair 
Fashion Challenges

Aan de hand van vijf challenges kom je te weten wat jouw kledingstuk te vertellen heeft.
Doe de challenges en je ontvangt een Fair Fashion Fest goodiebag! Simple as that!

ETEN & DRINKEN doorlopend Binnenplein Komaf Ko�  e Kom genieten van het Komaf Ko�  e-binnenplein voor een hapje en drankje.

Let’s save food Groep Gentenaren die actief voedselverspilling tegengaan.

Ham 163 Franz Gustav Speciaal voor het Fair Fashion Fest, plaatst Franzgustav Fairtrade-producten op de menu.
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De Centrale • Kraankindersstraat 2
Het Industriemuseum is 4 minuutjes wandelen van De Centrale, via de Kongostraat.

Ontmoe� e jij de sapeurs al? Deze mannen mengen zich onder het publiek tijdens het FFF. Je herkent ze aan hun flamboyante stijl en verfijnde smaak. 
Ontdek er alles over op fairfashionfest.be



SMALL TALKS 14u00 - 15u00 Zaal Remi, 4de verdieping De ziel van textiel Hilde Langeraert, conservator van het Industriemuseum, brengt het verhaal van textiel in Gent.

15u00 - 16u00 Krijg de klere Een korte uiteenze� ing van veelgestelde vragen aan een weggeefwinkel.

16u00 - 17u00 Dyeing textiles Journalist Sarah Vandoorne en fotograaf Sarah Van Looy bezochten elf pioniers op het vlak 
van duurzame textielverf(technieken). Hun expo ‘kleur bekennen’ kan je heel het weekend 
aanschouwen in het museum, en tijdens deze talk vertellen ze over hun bevindingen.

17u00 - 18u00 How to know if a brand is ethical 
[ENG]

Journaliste, antropoloog en ethische content writer Tena vertelt hoe zij het onderscheid
maakt tussen merken die écht ethisch zijn, en welke niet. (Engelstalige talk)

WORKSHOPS 13u00 - 18u00 Zaal Kazim, 2de verdieping Swapping Kledingruil is een win-win-win. Jouw miskopen of kleren waar je niet langer blij mee bent, 
maken iemand anders gelukkig, en jij krijgt er een nieuw stuk voor in de plaats. 
Dat is goed voor jou, voor de andere persoon en voor de planeet.

14u00 - 18u00 Textielatelier, 3de verdieping Inloopworkshop visible mending Tijdens dit atelier kan je proeven van verschillende textieltechnieken die je helpen om jouw 
kapo� e kleren een tweede leven te geven.

14u00 - 18u00 5de verdieping Tinkeren met textiel voor kinderen Tinkeren is een speelse methodiek waarbij je aan de slag gaat met vrolijke materialen en 
� jne technieken. Zonder handleiding boks je zo je eigen creatie in elkaar.

EXPO’S doorlopend 1ste verdieping Kassa Kassa! Maak kennis met de geschiedenis van consumptie en distributie van 1850 tot vandaag.

3de verdieping Pagne Africain Deze expo dompelt je onder in de rijke Afrikaanse textielcultuur. De veelzijdige verzameling 
van Nyanchama Okemwa vormt de basis voor deze expo.

100% Textiel Textiel is overal en van alle tijden. Al eeuwenlang wordt er gesponnen, geweven, getuft, geborduurd, 
geklost, genaaid en gebreid. Ontdek hoe textiel wordt gemaakt; van katoenpluis tot handdoek.

4de verdieping Drie eeuwen gra� sche industrie De uitgebreide drukkerijafdeling van het Industriemuseum neemt je mee naar de drukkerijen 
van weleer.

Design with upcycled totebags Creatieve zielen met een hart voor mode en duurzaamheid werden uitgedaagd om katoenen zakjes
te verzamelen en te verwerken in een origineel design. Ontdek de laureaten van deze wedstrijd.

5de verdieping Kleur bekennen Foto-expo van journalist Sarah Vandoorne en fotograaf Sarah Van Looy. Zij bezochten elf ondernemers 
die elk op hun eigen manier pionier zijn op het vlak van duurzame textielverf(technieken).

Oven mensen en machines Twaalf mannen en vrouwen, geboren tussen 1660 en 1965, nemen je mee in een universeel verhaal 
over mensen en machines en hoe die de wereld rondom ons veranderden.

Hennep & materiaalbibliotheek 
HoGent

De herintroductie van hennep als multifunctioneel, ecologisch en duurzaam gewas is wereldwijd in 
opmars. Het FTILab+ (van HoGent) toont de mogelijkheden.

Elisa Sanvito Fotograaf Elisa Sanvito presenteert de foto-expositie rond de Slow Fashion Modeshow.

Doorheen het
Industriemuseum

Design Fest De 13 projecten en creaties die in het Industriemuseum doorgaan in het kader van het Design Fest, 
zijn tijdens het Fair Fashion Fest gratis te bezichtigen.

PHOTOBOOTH doorlopend 4de verdieping Elisa Sanvito Fotograaf Elisa Sanvito maakt een unieke foto van jou. Neem een pose aan om deel te worden van de 
Fashion Revolution beweging.

MODEMARKT doorlopend Zaal Elvira, 1ste verdieping Eerlijke modemarkt Op onze eerlijke modemarkt vind je de grootste verzameling van eerlijke merken en ondernemers.

ETEN EN DRINKEN doorlopend Gelijkvloers Bar Baudelo Eet een hapje of drink een drankje in deze gezellige bar.

HET INDUSTRIEMUSEUM Programma
ZATERDAG  23 april ’22

Het Industriemuseum • Minnemeers 10

Ontdek bio’s van alle sprekers en een uitgebreid programma op fairfashionfest.be
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