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Mode-opleiding van Crescendo CVO neemt zondag deel aan M-Fair in Mechelen

MODE-OPLEIDING
VAN
CRESCENDO
DUURZAME ACCESSOIRES OP M-FAIR

CVO

TOONT

Ecologisch verantwoorde mode is hot. De modeopleidingen van Crescendo CVO
tonen zondag 9 oktober wat dit betekent. Om 13.00 uur en 16.00 uur laten ze duurzame
creaties zien op de catwalk. Bezoekers kunnen ook zelf aan de slag gaan: in de
workshop ‘boke roll’ maak je een herbruikbaar etui voor je lunchpakket.
Crescendo CVO past duurzaamheid en ecologie in de praktijk toe. “In onze modeopleidingen
besteden wij aandacht aan hergebruik van kostbare grondstoffen. Dat vormt de basis van
onze ecologisch verantwoorde accessoires. Met de vaardigheden uit de les en de eigen
creativiteit gingen de cursisten aan de slag,” vertelt Eef Theys, coördinator Accessoires. De
cursisten tonen zondag op de M-Fair rugzakken uit zeildoeken van reclamebanners. Van
oude lederen zetels en jassen worden lederen tassen gemaakt in de opleiding
Marokijnbewerker. Ook gescheurde jeans krijgt in de opleiding een tweede leven: om één
jeans te maken is 7000 liter water nodig. Wolresten worden kleurrijke cardigans. Kralen in de
armband worden vervangen door kralen van hergebruikt papier.
Workshop ‘boke roll’
Geplette boterhammen in vervuilend zilverpapier? Dat kan beter, dacht de modeopleiding.
Stofresten werden verzameld. De cursisten zetten zich aan het werk en het herbruikbaar
etui of de “boke roll” was geboren. Bezoekers kunnen er zondag zelf één maken samen met
de afdeling mode van Crescendo CVO. Inschrijven voor een van de drie gratis sessies kan
aan het onthaal: om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur.
Met hun deelname aan M-Fair laten de modeopleidingen bezoekers kennismaken met
hergebruikte en duurzame materialen. Door de toepassing van recuperatietechnieken gaat
alle aandacht naar het nieuwe ontwerp. Wie aandachtig kijkt, ontdekt het materiaal dat
hergebruikt werd. Daardoor krijgt het ontwerp een extra betekenis: niets gaat verloren.
Bij Crescendo CVO kunnen cursisten kiezen uit meer dan 10 modecursussen zoals onder
andere dames-, heren- en kinderkleding, breien, retouches, lingerie, juwelen, handtassen,
lederwerking en interieuraccessoires. Jaarlijks vinden meer dan 1000 cursisten hun weg
naar deze opleidingen. Zij leren er de nodige technieken om hun eigen ontwerpen uit te
werken. Zo krijgt een hobby vleugels en vormt die soms zelfs de start van een nieuwe
loopbaan.

