DE CENTRALE
FAIR
FASHION TALKS

WORKSHOPS

Programma
ZONDAG 24 april ’22
Panel: Fixing Fashion

‘Kunnen we de modeindustrie herstellen?’, dat is de vraag waarover duurzame modejournalist
Sarah Vandoorne in gesprek gaat met Caroline Van Peteghem (De Transformisten),
Lennert Goessens (VZW Verzamelwoede) en Alicia Minnaard (ngo One Army)

14u30 - 14u45

Muzikaal intermezzo

door Miran Güney

14u45 - 16u30

Panel: realiteit rond de mode-industrie
begrijpen

Weekend Knack-journalist Lotte Philipsen doet een poging om de (duurzame) mode-industrie te
begrijpen. Ze kijkt naar de actuele toestand, en betrekt daarbij pioniers die het verschil (proberen)
maken. Haar sprekers zijn Sara Ceustermans (Schone Kleren Campagne), Tessa Borrenberghs
(Borrenberghs en Borrenberghs Studio) en Caroline Cecile Baeten (Dressr)

16u30 - 16u45

Muzikaal intermezzo

door Miran Güney

16u45 - 18u00

Keynote: Khaing Zar
(Vakbondsleider uit Myanmar)

Tot begin 2021 was Myanmar een populair land voor kledingmerken en -retailers.
De erg lage lonen maakten het land extra aantrekkelijk voor investeerders. Merken als H&M, Primark
en C&A lieten er kleren maken. Vakbondsleidster Khaing Zar vertelt over de arbeidsomstandigheden
in de kledingfabrieken in haar land en de impact van de staatsgreep

13u00 - 14u30

Kelderzaal

14u00 - 17u00

Danszaal 1

Repair Café by Gents MilieuFront i.s.m.
Repair&Share

Is je lievelingsjurk gescheurd? Zit er een gat in je mooiste trui? Heeft de rits van je broek het begeven?
Tijdens het Repair Café staan vrijwillige herstellers voor jou klaar om jouw kleren een langer leven te
bezorgen

13u30 - 14u00
15u00 - 15u30

Danszaal 0

Textielgeschiedenis van het jaar 1900
tot heden, en kleur- en stijladvies door
designer Soner Cetin

Designer Soner Cetin deelt zijn kennis over de veranderingen in de textielindustrie vanaf 1900 tot op
heden, en geeft je kleur- en stijladvies op maat, zowel voor mannen als vrouwen. (inschrijving nodig)

Mindful Fashion Workshop by B.Right

Waarom vormt stijl de sleutel tot een slimme kleerkast waar creativiteit centraal staat.
Hoe vind je jouw stijl? Dit en meer ontdek je tijdens deze interactieve lezing over mindful fashion.

16u30 - 17u30
doorlopend

Leslokaal 1

Closet Sale by Oxfam Wereldwinkel
Gent-centrum

Deze Closet Sale is dé gelegenheid om een koopje aan de haak te slaan. De vrijwilligers van Oxfam
Wereldwinkel Gent-centrum stellen hun kleerkasten open voor al wie er interesse in heeft.

MODESHOW

16u30

De oude elektriciteitscentrale

Modeshow - Sustainable entrepreneurs

De geëngageerde jongeren van EU-Wise tonen hun favoriete Fair Fashion-merken,
die mode niet alleen ethischer en duurzamer, maar ook leuker maken!

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 verbluffende 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 stofferen?

Celestine Makanisa Kilula toont je hoe een zetel wordt gestoffeerd. 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 Koffie

Kom genieten van het Komaf Koffie-binnenplein voor een hapje en drankje.

Let’s save food

Groep Gentenaren die actief voedselverspilling tegengaan.

Franz Gustav

Speciaal voor het Fair Fashion Fest, plaatst Franzgustav Fairtrade-producten op de menu.

Ham 163

De Centrale • Kraankindersstraat 2
Het Industriemuseum is 4 minuutjes wandelen van De Centrale, via de Kongostraat.
Ontmoette 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

HET INDUSTRIEMUSEUM
SMALL TALKS

WORKSHOPS

EXPO’S

Programma
ZONDAG 24 april ’22

Mindful fashion

Er is een groeiend bewustzijn, maar hoe kunnen we dit doortrekken naar onze kleerkast, zodat we op
een mindful manier kunnen kopen en gebruiken? Ontdek samen met B.Right de principes achter
mindful fashion.

15u00 - 16u00

Hennep als drijfveer voor
circulariteit in de textiel- en
kledingindustrie

Alexandra De Raeve, hoofd van het departement Mode-, textiel- en houttechnologie aan de HoGent,
vertelt over de impact die het gebruik van hennep in de textiel- en kledingindustrie zou kunnen hebben.

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

Een kleerkast die bij je past

“Een garderobe die goed is voor jezelf en de planeet, hoe begin je eraan?”, dat is de centrale vraag
waar ontwerper en ondernemer Soraya Wancour (Studio AMA) mee aan de slag gaat.

14u00 - 15u00

Zaal Remi, 4de verdieping

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 kapotte
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
fijne technieken. Zonder handleiding boks je zo je eigen creatie in elkaar.

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.

Drie eeuwen grafische 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.

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.

4de verdieping

5de verdieping

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 • Minnemeers 10
Ontdek bio’s van alle sprekers en een uitgebreid programma op fairfashionfest.be

