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Even voorstellen: FUTURA is
een jong mannenlabel dat
wordt gerund door Anne Bos-
man, Tom Renema en Sanne
Schepers. Tom is het zakelijke
brein achter het merk. Anne is
verantwoordelijk voor de man-
nencollectie, terwijl Sanne zich
ontfermt over de vrouwencol-
lectie.

Wat is FUTURA?
Anne: Een merk met een ty-
pisch 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 ge-
start?
Tom: FUTURA is door mijn ou-
ders in de jaren tachtig gestart
als underground t-shirtlabel,
dit was een hit in de dance-sce-
ne van Amsterdam. Eind jaren
tachtig kwam er een andere
stroming en daarmee ook een
ander modegevoel. Wat over-
bleef,was dewinkel die zij later
in Deventer startten. Anne en

ik kennen elkaar van de mid-
delbare school en hadden alle-
bei de droom om een herstart
met FUTURA te maken. Nadat
we ieder onze eigenwegzijn ge-
gaan, hebben we tijdens onze
studies de ervaring en vaardig-
heden 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 el-
kaar van de studie Fashion De-
sign aan ArtEZ. Nadat we afge-
studeerd waren, hielden we
nog steeds contact.
Anne: Vanuit de klant ont-
stond een grote vraag naar een
vrouwencollectie. Ik heb zelf
geen kaas gegeten van het ont-
werpen voor vrouwen. De stap
om Sanne bij ons team te vra-
gen was dan ook snel gemaakt.

FUTURA is dus duurzaam?
Anne: We werken enkel met
biologische en organisch tricot

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.

Kleding van FUTURA is minimalistisch en heeft altijd een futuristisch tintje.
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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 spijker-
stof 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 de-
nimstuk kunt doen. Je hoeft er
niet elk half jaar een nieuwe
van aan te schaffen. Het item is
dan zuinig en doorminder aan-
schaf ook duurzaam.

Waar vinden jullie inspira-
tie?
Anne:Overal, behalve op inter-
net. Internet is heel toeganke-
lijkwaar alles voor het oprapen
ligt. Het is danmoeilijk om ver-
rassend en origineel te zijn.
Sanne: Door alert te zijn en
goed om je heen te kijken, kun
je in alles mooie dingen zien.

Zien we in januari de eerste
vrouwenlooks?
Sanne: Als alles verloopt zoals
het nu gaat, dan zien we een
aantal vrouwenitems in janu-
ari. 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 ben-
ding’ 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 voor-
beeld. 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 Ne-
derland ook een modeland is.
Landen zoals Frankrijk, Enge-
land en Italië hebben al eenmo-
dehistorie van ruim honderd
jaar. Nederland komt de laatste
decennia pas om de hoek kij-
ken.
Sanne: Ik heb ooit gewerkt bij
ontwerper Alexander van Slob-
be. Hij maakt zeer nuchtere en
praktische kleding, die typisch
Nederlands is. Ik wil dat FUTU-
RA ook draagbaar is, waarin die
Hollandse nuchterheid ver-
werkt is.

Tipje van de sluier voor 17 ja-
nuari?
Anne: Deventer, de thuisbasis
van FUTURA, vormt de inspira-
tie voor de aankomende collec-
tie. Amsterdam Fashion Week
is van 8 januari tot enmet18 ja-
nuari. De catwalkshows begin-
nen op 14 januari. FUTURA
showt zijn collectie op 17 janu-
ari om 20.00 uur.

‘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

Internet
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Van de nieuwe zomercollectie van Primark krijgen we meteen

een warm gevoel!

Warm gevoel

Ook de nieuwe collectie
MOAM x HEMA ligt
weer in de winkels!

Onze collega’s van

Metro Zweden zijn al

helemaal in kerst-stem-

ming!

@metromode_nl
DE POPULAIRSTE FOTO’S VAN METRO MODE OP INSTAGRAM

Volg Metro MODE ook op
facebook.com/Metromode.nl
instagram @metromode_nl
twitter @Metromode_NL
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#PURPOSEWORLDTOUR | JUSTINBIEBERMUSIC.COM

ON SALE DONDERDAG 17 DECEMBER OM 10.00 UUR

TICKETMASTER.NL

8 OKTOBER 2016
GELREDOME ARNHEM

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

PIM SPOOR
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