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Harrod's haalt Nederlandse ontwerpster
binnen

AMSTERDAM- Het luxe Britse warenhuis Harrod's begeeft zich op een
nieuw pad met de oprichting van een platform voor ontwerptalenten,
nadat de vraag naar unieke ontwerpen rijzende bleek.

“Onze klanten willen steeds vaker unieke ontwerpen van merken die nog
niet door iedereen zijn opgemerkt of worden gedragen’’, aldus Marigay
McKee, Directeur Mode en Beauty van het bekende warenhuis, maandag
tegen Vogue.

Het platform -dat gekoppeld is aan de website van Harrod's, en de naam
‘Harrod’s launches’ draagt- heeft niemand minder dan de Nederlandse Iris
van Herpen aan haar stal toegevoegd.

School

Samen met Manjit Due, een afgestudeerde ontwerper van de Winchester
School of Arts, en de London College of Fashion figureren zij als eerste in
deze talentenshowcase. Beiden zijn door Marigay McKee ontdekt tijdens
de London Fashion Week waar McKee en haar team op zoek zijn naar
innovatieve doch commerciële collecties.

Zij is dan ook erg verheugd met het initiatief: "Jonge talenten worden
hiermee geholpen om hun carrières goed van de grond te krijgen."

Ieder seizoen zal het aanbod worden aangevuld met een nieuwe lichting
talent.

Broedplaats

De London Fashion Week profileert zich van de vier internationale
modeweken steeds duidelijker als broedplaats voor opkomend
ontwerpers. Zo heeft ontwerper David Koma al eerder een Harrod’s
Design Award gewonnen, wat hem een schare aan beroemde fans heeft
opgeleverd.
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