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Hét festival voor duurzame mode komt weer naar Groningen!
GRONINGEN - Het Fair Fashion Festival komt voor de tweede keer naar Groningen! Op zaterdag 13 mei
staat het Paleis aan het Boterdiep van 13.00 – 18.00 uur in teken van duurzame mode.
Tijdens het festival worden eerlijke kleding, schoenen, tassen, sieraden en andere accessoires de hele
dag in het zonnetje gezet. Duurzame kleding is niet alleen fashionable, maar ook onder betere arbeidsen milieuomstandigheden geproduceerd.
Dit jaar bestaat het festival uit de volgende onderdelen: de Fair Fashion Markt met de hipste duurzame
merken van het moment, diverse modeshows om een flinke portie inspiratie op te doen, fantastische
lezingen en leuke workshops!
Het Fair Fashion Festival is mede mogelijk gemaakt door Fairtrade gemeente Groningen en
georganiseerd door Stichting Young & Fair. Stichting Young & Fair is ontstaan vanuit het Young & Fair
festival, om jongeren die geïnteresseerd zijn in eerlijke handel bij elkaar te brengen. Tijdens de editie van
2011 ontstond het idee om een onafhankelijk platform op te richten dat het concept ‘fair trade’ meer
onder de aandacht van jongeren brengt en voor deze doelgroep activiteiten organiseert.
Wij laten graag zien hoe mode eigenlijk hoort te zijn: superleuk maar vooral ook eerlijk. Wij geloven dat
er niets of niemand hoeft te lijden voor ons eigen plezier. We kunnen er allemaal mooi en hip uitzien en
ook nog eens goed zijn voor de medemens en aarde!
Het festival zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei in het Paleis. Het belooft een speciale dag te worden vol
creativiteit, mode en bewustwording van duurzaamheid en ethiek in de mode. Een evenement om niet te
missen!
Wat: Fair Fashion Festival
Waar: Het Paleis, Boterdiep 111, Groningen
Datum: zaterdag 14 mei 2016
Hoe laat: 13:00 - 18:00 uur
Toegang: Gratis
Website: http://fairfashionfestival.nl/groningen/
Facebook: https://www.facebook.com/fairfashionfestival
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Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Gisele Azad
PR & Communicatie
gisele@youngandfair.nl

