C&A organiseert fashion show op grote hoogte
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Zomercollectie 2013 gelanceerd tijdens rooftop party
Om de zomer in te luiden en op originele wijze haar nieuwe zomercollectie 2013 aan pers en
modeminnend Nederland te presenteren, organiseerde C&A op grote hoogte een zinderende
rooftop party. Het evenement vond op het dak van het filiaal in Rotterdam aan de Coolsingel
plaats, met uitzicht op de imposante Rotterdamse skyline. De rooftop party is geïnspireerd op de
nieuwe campagne van de modeketen met als thema Inspired by Summer & Life.
Over de nieuwe zomercollectie 2013
Voor het komende seizoen worden de trendy merken van C&A gekenmerkt door veelzijdige
thema’s en tijdperken.
De Clockhouse-collectie biedt twee grote modethema’s, Clip Art, gekenmerkt door een
streetlook geïnspireerd op de mode uit de jaren 90, nonchalant, met veel blauwe en groene
tinten en zilvermetallic, violette en gele accenten en patchwork-achtige prints zoals blokstrepen.
Synthetic is een wezenlijk vrouwelijker thema met een vloeiend halftransparant silhouet,
waarbij sorbettinten, met fluorescerend roze en oranje contrasten voor sterke kleur- en
printaccenten.
Zo is Yessica Pure geïnspireerd door veel verschillende kleuren, van exotische planten en
etnische prints in contrastrijke kleuren. De zomercollectie van Yessica is een combinatie van
heldere witte tinten, verbonden met sierspijkers voor een relaxed maar toch vrouwelijk en zacht
silhouet. Met de hippe Aztekenprint in neonhighlights krijgt de collectie instant een
partyuitstraling en is het ook ideaal voor het aankomende festivalseizoen.
Met de zomer in aantocht mag badmode zeker niet ontbreken. De Rodeo-Neo Primitivecollectie speelt met kleuren en patronen die geïnspireerd zijn door de Aztekenprint. Sexy
vormen voor een zwoele zomeravond met kleine details van spijkers of edelstenen geven het
geheel extra cachet. Een levendig palet van populaire heldere kleuren staan in de designs
centraal en worden ondersteund door de nu kenmerkende kleur neonroze.
Het is niet voor het eerst dat C&A op verrassende wijze haar collectie aan pers en publiek toont.
In 2011 werd ter ere van het 170-jarig bestaan de langste catwalk op de afsluitdijk in Friesland
gecreëerd, nabij Sneek, waar C&A haar oorsprong kent.

