M-Fair eerlijk gekleed 2015

M-Fair Eerlijk gekleed

Volg ons op Facebook (https://www.facebook.com/events/731646206967681/).
Bekijk onze spot op YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=DwSfNtOc_JY).

De eerste editie van M-Fair 2015 was een groot succes. Meer dan 800 bezoekers genoten van
eerlijke en duurzame kledij! Herbeleef het festival via deze reportage
(https://www.facebook.com/weekvandefairtrade/videos/10153181597126186).

Wanneer
Zondag 11 oktober 2015
van 11 tot 17u

Programma
Markt
Vanaf 11u is iedereen welkom op de M-Fair markt. Je vindt er de hipste en mooiste
ontwerpen.
Alles eerlijk en duurzaam!

Modeshow

Diva of hipster? Iedereen krijgt de kans om de mooiste stukken van de wintercollectie 2016 te
bewonderen op de modeshow om 13.30u. Wil je de nieuwe Van Beirendonck nu al aan het
werk zien? Om 11u tonen opkomende ontwerpers hun interpretatie van 'eerlijke mode'.

Meer
Honger naar meer? Kom dan naar een van de workshops:
11.30u - Toile d'étoile Stijladvies (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-voel-jegoed-en-mooi-bij-wat-je-draagt/8d0e47ee-70d7-492d-81ff-3361b7dafe43)
11.30u - Retouches Stitch & co (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fairretouches/7ed175ef-3b2a-482c-b8e0-0eea2e4abb2f)
11.30u - Vertelatelier (kinderen) (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fairverhalen/37db0ee2-ffab-4560-81c6-ecc0f00f2cb4)
11.30u - Swishing (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-swishing/30434756cf52-42a5-9399-3852c6bba667) (kleren ruilen)
13.30u - Zeefdrukken (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fairzeefdrukken/7036f930-38c3-42ff-a8bf-2410635faeba)
14.00u - Toilettas (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-toilettas/9c3e7b26166d-4321-9bec-84838fe0cff3)
14.00u - Repair Café (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-repaircafe/212dadea-839c-47e1-a017-af74412cd272)
14.00u - Minimi (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-minimi/e8e63d08-ff9f4f6a-9919-756d50215db3)
14.00u - Uniform (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-uniform/baede1a640a1-4adf-9792-551a7300d3ab) (jeugdbeweging)
16.00u - Upcycle this! (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-upcyclethis/c777156c-d925-4ccf-8a85-ab94e577eaa6)
16.00u - Knap Recy(k)leren (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-knap-recy-kleren/7be9c2ad-fd24-4b29-9cab-c976325d9eef)
16.00u - Wereldhandelspel (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fairwereldhandelspel/a6fe721c-ff1b-4bea-9769-b24b1ee87ba8)
Zin om het wat rustiger aan te doen? Pik dan een filmpje mee of laat je overtuigen door de
bliksempraatjes:
11.30u - The Next Black (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-the-nextblack/bccb0f7e-7587-454c-acd5-c0aa7a73b00a) (film)
11.30u - Bliksempraatjes over eerlijke handel (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/mfair-bliksempraatjes-over-eerlijke-mode/356b3e5b-c9cf-4f80-9cfa-fb63b85e0b2b)
14.00u - The True cost (http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-the-truecost/e427847d-bf32-4b32-abfb-c34515a9c97a) (film in samenwerking met Supergoods
en People Tree)
14.00u - Bliksempraatjes over duurzame mode
(http://www.uitinmechelen.be/agenda/e/m-fair-bliksempraatjes-over-duurzamemode/469df6c0-1537-4aa0-b3b1-38bf57c2285e)

Waar

Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer
We willen je aanmoedigen om met het openbaar vervoer te komen.
Je kan Congres- en Erfgoedcentrum Lamot makkelijk te voet bereiken vanuit station Mechelen
Centraal en Mechelen Nekkerspoel (http://www.belgianrail.be/nl) (10 minuten wandelen).
De centrumpendel (https://www.delijn.be/nl/) vertrekt van perron 9 aan Mechelen Centraal.
Afstappen aan halte Korenmarkt.
De centrumpendel (https://www.delijn.be/nl/) vertrekt van Mechelen Nekkerspoel. Afstappen
aan halte Korenmarkt.
Je kan ook gebruik maken van Blue-bike (http://www.blue-bike.be/) aan het station Mechelen
Centraal.

Auto
Congres-en Erfgoedcentrum Lamot is makkelijk bereikbaar met de wagen. Je kan gebruik
maken van de goedkopere randparkings ‘Zandpoortvest 1 & 2’, voor wie vanuit Brussel komt
en ‘Rode kruisplein’, voor wie uit Antwerpen komt. Beide parkings bevinden zich op
wandelafstand van Lamot.
Tenslotte kan je ook terecht in de lokale stadsparkings Q-park Lamot en Vinci Centerparking.
Meer info over de bereikbaarheid vind je hier (http://lamot-mechelen.be/).

Prijs
Inkom gratis.
Ook de workshops zijn gratis. Inschrijven voor de workshops doe je via www.vormingplusregiomechelen.be (http://www.vormingplus-regiomechelen.be/).

Meer info
E ontwikkelingssamenwerking@mechelen.be
(mailto:ontwikkelingssamenwerking@mechelen.be)
M 0471 21 82 48

In het kader van de week van de Fair Trade, een initiatief van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking



