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De poster voor Fashionata, cirque de la mode met
Helena Bittencourt en Goos Meeuwsen.
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Fashionata verbindt Arnhemse
theatermakers, ontwerpers en ondernemers
in modemaand juni

Spectaculaire
circustheatershow
voor breed publiek
Het circus is in de stad… zegt het voort! Fashionata, cirque de la mode
presenteert in modemaand juni 2014 in de Arnhemse Eusebiuskerk een
spectaculaire circustheatershow met verbeelding, mode en inspiratie als
belangrijkste ingrediënten. 'Fashionata spreekt met de combinatie van live
theater, muziek, zang, dans en mode een breed publiek aan.'

Fashionata,
cirque de la mode

Gerda Kalsbeek (links) en Géraldine Lodders organiseren
Fashionata, cirque de la mode.

en spetterende circustheatershow met
adembenemende acts, een lach en een
traan en boordevol inspirerende energie. Dat is wat Geraldine Lodders en
Gerda Kalsbeek voor ogen staat met
Fashionata, cirque de la mode. 'Daar hebben we
wel de steun van het Arnhemse bedrijfsleven voor
nodig.'

E

'Het wordt een show van hoog niveau voor iedereen die van circus houdt', zegt Lodders. Ze liet
zich inspireren door haar eigen zoon, circusartiest
en clown Goos Meeuwsen en de Mode Biënnale
Arnhem. 'Na de biënnale van 2011 werd ik een
keer 's nachts wakker en dacht: als we die twee
werelden bij elkaar brengen heeft Arnhem een
prachtige voorstelling voor een breed publiek.'
Goos Meeuwsen reageerde enthousiast op het
idee van zijn moeder. Hij bedacht als jongetje van
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drie dat hij circusclown wilde worden, ging naar de
École National du Cirque in Montreal (Canada) en
werkte mee aan diverse voorstellingen van het
internationaal vermaarde Cirque du Soleil. Samen
met Helena Bittencourt en nog twee circusartiesten uit de stal van Cirque du Soleil, de
Arnhemse muzikanten van het Mete Erker Trio en
zangeres Lavalu uit Arnhem vormt Meeuwsen de
kern van Fashionata.
Zij werken samen met modeontwerpers opgeleid
in Arnhem, onder wie Trix en Rees, The People of
the Labyrinths en Sjaak Hullekes, die de kostuums ontwerpen en met studenten van ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, die als
figuranten fungeren.
Het plan van Geraldine Lodders leek eind 2012
wonderwel samen te komen met de ideeën die
Lidewij Edelkoort opperde voor de Mode Biënnale
Arnhem in 2013. Edelkoort noemde een modecircus als één van de opties. Begin dit jaar bleek de
realisatie van Fashionata naast M°BA 13 financieel niet haalbaar te zijn.

Fashionata, cirque de la mode wordt gehouden
in juni 2014, modemaand in Arnhem en is
geïnspireerd op het wereldberoemde Cirque du
Soleil. Om deze circustheatershow in de
Eusebiuskerk mogelijk te maken, doen de
bedenkers en organisatoren van Fashionata,
Geraldine Lodders en Gerda Kalsbeek, een
beroep op het Arnhemse bedrijfsleven.
Ondernemers kunnen via verschillende
constructies hun relaties en medewerkers met
Fashionata trakteren op een bijzondere
belevenis. De circustheatershow kan
desgewenst worden gecombineerd met een
(netwerk)borrel, diner of lunch.
• De voorstellingen van Fashionata duren circa
1,5 uur, per voorstelling zijn er 325 plaatsen
beschikbaar. Er zijn circa 15 voorstellingen
gepland. De begroting van Fashionata
bedraagt 200.000 euro.
• De gemeente Arnhem en
woningbouwcorporatie Volkshuisvesting
steunen Fashionata allebei met een donatie

Vandaar dat Lodders en Kalsbeek, die samenwerken in de stichting Touchstones, nu inzetten op
juni 2014. 'Juni moet in Arnhem een wervelende
modemaand worden', legt Kalsbeek uit. 'Vandaar
dat we met heel veel partijen samenwerken om
daar een mooie invulling aan te geven.'
Circustheatershow Fashionata kan de brug slaan
met het grote publiek, denken Kalsbeek en
Lodders. 'Circus staat dicht bij mensen, er is contact tussen de artiesten die een verhaal vertellen
en het publiek. Je beleeft met zijn allen, je vrienden, familie of relaties een avontuur.'

van 5000 euro. Volkshuisvesting biedt zijn
13.000 huurders tegen gereduceerd tarief een
kaart aan voor de circustheatershow.
• Diverse ondernemerscirkels, bestaande uit
vier tot zes ondernemers steunen Fashionata
financieel of in natura.
Voor meer informatie, bel of mail Gerda
Kalsbeek (06-41543519,
gerdakalsbeek@touchstones.nl) of Geraldine
Lodders (06-20491482,
geraldinelodders@touchstones.nl)
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