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Hollandse
Nieuwe:
FUTURA

#fashionweeknl

Kennismaking. Amsterdam Fashion Week is
weer in aantocht. Talloze modeontwerpers
hebben alles op alles gezet om een nieuwe
collectie te presenteren. Maar wie zijn die
designers eigenlijk? Elke week interviewt Metro
Mode Nederlandse ontwerpers die showen
tijdens Amsterdam Fashion Week. Dit keer:
het trio achter FUTURA.

Wat is FUTURA?
Anne: Een merk met een typisch Nederlands kenmerk. De
kleding is minimalistisch en
heeft altijd een futuristische
factor. We werken enkel met
duurzame stoffen, waardoor
we aan de toekomst denken.
Hoe zijn jullie FUTURA gestart?
Tom: FUTURA is door mijn ouders in de jaren tachtig gestart
als underground t-shirtlabel,
dit was een hit in de dance-scene van Amsterdam. Eind jaren
tachtig kwam er een andere
stroming en daarmee ook een
ander modegevoel. Wat overbleef, was de winkel die zij later
in Deventer startten. Anne en

Kleding van FUTURA is minimalistisch en heeft altijd een futuristisch tintje.
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Belminuten
en MB’s zijn
3 maanden
geldig

ik kennen elkaar van de middelbare school en hadden allebei de droom om een herstart
met FUTURA te maken. Nadat
we ieder onze eigen weg zijn gegaan, hebben we tijdens onze
studies de ervaring en vaardigheden opgedaan die we nodig
hadden. Toen we elkaar weer
tegenkwamen, werd al snel
duidelijk dat we de passie voor
FUTURA nog steeds deelden en
zijn we de herstart begonnen.

En nu is een derde lid bij het
team gekomen?
Sanne: Anne en ik kenden elkaar van de studie Fashion Design aan ArtEZ. Nadat we afgestudeerd waren, hielden we
nog steeds contact.
Anne: Vanuit de klant ontstond een grote vraag naar een
vrouwencollectie. Ik heb zelf
geen kaas gegeten van het ontwerpen voor vrouwen. De stap
om Sanne bij ons team te vragen was dan ook snel gemaakt.
FUTURA is dus duurzaam?
Anne: We werken enkel met
biologische en organisch tricot
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Even voorstellen: FUTURA is
een jong mannenlabel dat
wordt gerund door Anne Bosman, Tom Renema en Sanne
Schepers. Tom is het zakelijke
brein achter het merk. Anne is
verantwoordelijk voor de mannencollectie, terwijl Sanne zich
ontfermt over de vrouwencollectie.
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Ook de nieuwe collectie
MOAM x HEMA ligt
weer in de winkels!

Tom, Sanne en Anne vormen met z’n drieen het label FUTURA.

en onze jeansstoffen komen uit
Italië en Japan. De fabricatie
van denim staat bekend om
zijn vervuiling, maar door met
het ruwe product te werken, is
het toch duurzaam. De spijkerstof die wij gebruiken is sterk
en kleurvast en is niet bewerkt
met vervuilende chemicaliën.
Daarnaast is de kwaliteit zo
goed dat je jaren met een denimstuk kunt doen. Je hoeft er
niet elk half jaar een nieuwe
van aan te schaffen. Het item is
dan zuinig en door minder aanschaf ook duurzaam.

Warm gevoel
Van de nieuwe zomercollectie van Primark krijgen we meteen
een warm gevoel!

Waar vinden jullie inspiratie?
Anne: Overal, behalve op internet. Internet is heel toegankelijk waar alles voor het oprapen
ligt. Het is dan moeilijk om verrassend en origineel te zijn.
Sanne: Door alert te zijn en
goed om je heen te kijken, kun
je in alles mooie dingen zien.

Volg Metro MODE ook op
facebook.com/Metromode.nl
instagram @metromode_nl
twitter @Metromode_NL

Zien we in januari de eerste
vrouwenlooks?
Sanne: Als alles verloopt zoals
het nu gaat, dan zien we een
aantal vrouwenitems in januari. De show zelf is dan dus ook
een mix tussen de mannen- en
vrouwencollectie.
Zien we in de toekomst dan
twee shows?
Anne: Nee, de collectie blijft
één geheel en dat past ook in de
huidige tijd. Door ‘gender bending’ vervagen de lijnen tussen
man en vrouw. De collectie
wordt dan ook als één verhaal
gepresenteerd.
Sanne: De vrouwencollectie is
dan ook een interpretatie op de
mannencollectie, maar dan in
vrouwelijk vorm.
Jullie grote voorbeeld?
Tom: Vanuit de zakelijke kant
is G-Star wel echt een voorbeeld. Na 25 jaar geleden te zijn
begonnen in Nederland is het
uitgegroeid tot een prachtig
wereldmerk en in mijn ogen is
dat het hoogst haalbare voor
ons.
Anne: Het voorbeeld voor mij
als ontwerper is Viktor&Rolf.
Zij hebben aangetoond dat Nederland ook een modeland is.
Landen zoals Frankrijk, Engeland en Italië hebben al een modehistorie van ruim honderd
jaar. Nederland komt de laatste
decennia pas om de hoek kijken.
Sanne: Ik heb ooit gewerkt bij
ontwerper Alexander van Slobbe. Hij maakt zeer nuchtere en
praktische kleding, die typisch
Nederlands is. Ik wil dat FUTURA ook draagbaar is, waarin die
Hollandse nuchterheid verwerkt is.

‘We vinden overal inspiratie, behalve op internet.
Internet is heel toegankelijk waar alles voor het
oprapen ligt. Het is dan moeilijk om verrassend en
origineel te zijn.’
Anne
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Tipje van de sluier voor 17 januari?
Anne: Deventer, de thuisbasis
van FUTURA, vormt de inspiratie voor de aankomende collectie. Amsterdam Fashion Week
is van 8 januari tot en met 18 januari. De catwalkshows beginnen op 14 januari. FUTURA
showt zijn collectie op 17 januari om 20.00 uur.

Onze collega’s van
Metro Zweden zijn al
helemaal in kerst-stemming!
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