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Pressmeddelande

Vi gör modebranschen lika bred
som sport- och musikbranschen.
Aya Hassnawi, 13 år fick en idé om en modeskola 2013. Just nu sitter 33 ungdomar
i Farsta, Fisksätra och Norsborg och syr fram sina drömmar tillsammans med
professionella handledare.
Söndagen 16 augusti kl 16.00 visar de upp sina egendesignade plagg på Ungt Modes
årliga modeshow på Skeppsholmskyrkan. 450 platser fylls av branschaktörer,
vänner och bekanta på Ungt Mode årliga modevisning som avslutar Stockholm
Fashion Week.
Aya ägnar all ledig tid åt design och mode. Aya har drömmer om att bli en ny
framgångsrik modeskapare som bloggaren Foki, skapa ett eget varumärke och bli
designer. Några av hennes kompisar delar samma intresse, några kompisar jobbar med
modefoto, styling eller att vara modell.
Med Ayas dröm i centrum startade modeskolan Ungt Mode 2013. En skola som 2015
växer och finns på tre platser i Stockholm: Fisksätra, Farsta och Norsborg.
Idag dominerar vit medelklass från innerstan på modehögskolorna. Modeskolan Ungt
Mode ändrar på det. Vi gör modebranschen lika bred som sport- och musikbranschen.
- Jag brinner för mode. Kan inte tänka på annat. Ungt Mode gör att jag får träffa folk,
lära mig saker mönster och att sy. Min kärlek till mode har bara växt och växt under
kursen, säger Yana Andriyevska, deltagare Ungt Mode 2015.
Vill du intervju eller träffa någon av Ungt Modes deltagare? Hör av dig till Ungt
Modes pressansvarig, staffan@ungtmode.se, 073 9199683, www.ungtmode.se/press.
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Ungt Mode arbetar för att ungdomar från

Ungt Mode stöds av Beckmans Designhögskola,

ytterstaden kommer in på förberedande skolor och

Konstfack, Modeskolan Sthlm, Farsta Grundskola,

till högre studier inom mode och design eller på

Kvickentorpsskolan, Fisksätraskolan, Karsby

andra sätt skapar sig en karriär inom mode.

International School, stylist Csilla Vincefi, Monica

3 – 14 augusti 2015 syr 33 ungdomar (13 – 19

Långdahl (Mary Kay), Subtopia, Klump, Swedish

år) egna plagg med professionella handledare från

Fashion Council, Botkyrka kommun, Nacka

Modeskolan Sthml i Farsta, Fisksätra och Norsborg.

kommun, Stockholms Stad, Animal Spirits, Aloe

Ungt Mode 2015 Fashion Show – söndagen 16

Vera och Whitelines.

augusti kl 16.00, Skeppsholmskyrkan (Eric Ericsson
Hallen), osa: www.ungtmode.se/fashionshow,
•

•

Ungt Mode finansieras av Arvsfonden

sön 16 aug, kl. 16.00, Eric Ericssonhallen, Skeppsholmen

UNGT MODE 2015
FASHION SHOW
OSA/biljett: ungtmode.se //

Kungsträdgården (skyltat, 700 meter)

#ungtmode2015
@ungtmode
ungtmode.se

:
to
Fo
ij
ale
W
dste

len

yF
m
Em

I samarbete med
ANIMAL SPIRITS
BECKMANS
BOTKYRKA KOMMUN
CSILLA VINCEFI
FARSTA GRUNDSKOLA
FISKSÄTRASKOLAN
FISKSÄTRA FOLKETS HUS
KARSBY INTERNATIONAL SCHOOL
KLUMP
KONSTFACK
KVICKENSTORPSSKOLAN
MODESKOLAN STHLM
MODERNA MUSEET
MONICA LÅNGDAHL, MARY KAY
NACKA KOMMUN
STOCKHOLMS STAD
SUPTOPIA
SWEDISH FASHION COUNCIL

