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BEC Design præsenterer spændende projekter i december
BEC Design sender hvert år sine studerende på inspirationsrejser rundt omkring i
verden. I år er turene gået til så forskellige steder som Istanbul, New York,
Antwerpen og Amsterdam. Det er der kommet nogle spændende designprojekter ud
af, som kan opleves i december måned hos BEC Design.
Projekterne præsenteres ved to arrangementer afholdt af skolens designteknologstuderende.
Begge arrangementer har hentet inspiration fra deres tur til Antwerpen og Amsterdam i
november.
Torsdag den 4. december, kl. 16:00 præsenterer 19 studerende deres formeksperimenter,
konstruktioner og opsyede modeller af hvide og ternede (Mclean) skjorter. Et projekt med
fokus på formgivning, detaljer, pasform og finish.
Torsdag den 11. december, kl. 16:00 og kl. 18:00 præsenterer 28 studerende fra
designspecialet deres design på en catwalk.
De studerende har med inspiration fra Martin Magiela udstillingen på mode-museet i ModeNati i
Antwerpen arbejdet med emnet innovation og design.
De har henholdsvis eksperimenteret på gine med:



En herreskjorte, en smoking og et par handsker
En dyne, en engangsmalerdragt og et lærredsindkøbsnet

Disse formeksperimenter er udgangspunkt for design og opsyning af mere markedsorienteret
beklædning. En spændende og kreativ opgave.
Indimellem de to modeshows er der også blevet plads til julehygge på BEC Design. Dørene
åbnes således for alle med hang til shopping og julestemning, når BEC Design afholder den
årlige julebazar. Dette foregår:
Lørdag den 6. december fra kl. 10:00 til 16:00. Her sælger de studerende produkter, som
de selv har designet. Der vil kunne købes alt lige fra tørklæder og børnetøj til lampeskærme,
nøgleringe og smykker.

BEC Design ser frem til at byde alle modeinteresserede velkommen i vores hus i
Landskronagade 64-70 på Østerbro i København.
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