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Reglement modeshow. 

 

Modeshow 2023: Hergebruik, van oud naar nieuw. 

 

Deelnemers. 

 

Aan de modeshow van 18 maart 2023 kunnen deelnemen; 
1. Leden van de Danckaerts modevakschoolvereniging. 

2. Abonnées van de Coupe & Mode. 

3. Leerlingen van de modevakscholen die zijn aangesloten bij de Danckaerts 

modevakschoolvereniging. 

 

Categorieën. 

 
1. Jeugd tot 18 jaar 

2. Beginners 

3. Gevorderden 

Bij aanmelding kan de deelnemer aangeven in welke categorie wordt deelgenomen. De organisatie 

kan de categorie van deelname wijzigen als daartoe aanleiding bestaat. De deelnemer wordt dan in 

de voor hem/haar juiste categorie geplaatst. 

 

Thema. 

 

Het thema van de modeshow 2023 is: Hergebruik, van Oud naar Nieuw. 
 

Voorwaarden. 

 
1. Het model  moet voor minimaal 80% bestaan uit hergebruikt materiaal en mag aangevuld worden 

met stoffen die je nog hebt liggen. 

2. Er dienen duidelijke foto’s gemaakt en aangeleverd te worden van het te gebruiken materiaal vóór 

het in het model verwerkt wordt. 

3. Aanmelding moet uiterlijk op 18 december 2022 plaatsvinden door middel van het 

aanmeldingsformulier in de webshop van Danckaerts. 

4. Het deelnamegeld wordt middels de aanmelding in de webshop bij aankoop gedaan. 

5. Bij aanmelding moet worden aangegeven:                                                                                           

a. het verhaal achter het materiaal; 

b. leeftijd van de deelnemer; 

c. wie het model showt tijdens de modeshow; 

d. bij welke modevakschool je les volgt, dan wel of je lid bent of een abonnement hebt op de 

Coupe & Mode.                                                                                                                                                                                             
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6. Deelnemers leveren uiterlijk 1 maart een foto in van het model (al dan niet gereed )en van de 

gebruikte materialen (zie voorwaarde punt 2). Deze foto’s worden gebruikt voor de indeling van de 

modeshow en kunnen gebruikt worden door de jury. 

a. Op de foto’s moet het model en het  gebruikte materiaal duidelijk zichtbaar zijn op een 

effen achtergrond; 

b. mocht de foto (foto’s) niet duidelijk genoeg zijn, dan zal de organisatie om een nieuwe foto 

(foto’s)vragen, met daarbij eventuele aanwijzingen.                                                                                                                                                                          

7. Deelnemer verklaart bij inschrijving dat hij/zij:  

a. deelneemt aan de modeshow met een model dat voor minimaal 80% bestaat uit 

hergebruikt materiaal; 

b. aan Danckaerts Modevakschoolvereniging en de Coupe & Mode- redactie toestemming 

geeft om foto’s die zijn gemaakt tijdens de modeshow, de voorbereiding en afwikkeling te 

publiceren op het internet, sociale media en de Coupe & Mode en daarbij zijn/haar naam        

(en indien van toepassing de naam van degene die het patroon heeft getekend) en 

opleidingsschool te noemen; 

c. het patroon van zijn/haar model ter beschikking stelt aan de Coupe & Mode redactie ter 

publicatie in één van de Coupe & Mode uitgaves; 

d. bij het winnen van de modeshow mee zal werken aan een artikel voor de Coupe & Mode 

waarin hij/zij vertelt over het maakproces en de modeshow zelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Kosten deelname modeshow. 

 

Lid van Danckaerts:  € 27,50 

Geen lid van Danckaerts: € 32,50 

Lunch voor het model: € 12,50 

 

Beoordeling deelnemende modellen. 

 

De deelnemende modellen worden beoordeeld door een onafhankelijke, driehoofdige jury.               

De beoordeling van de jury en de uitslag staat vast, daar kan verder niet over worden 

gediscussieerd. 

 

Prijzen. 

 

In elke categorie zijn mooie prijzen te winnen. Eén van de prijzen is een plaats op de cover van de 

Coupe & Mode en een artikel in de Coupe & Mode. 

 

 


