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– Aya 13 år, skapade modeskola som
bara växer och växer.
Idag dominerar vit medelklass från innerstan
på modehögskolorna. Modeskolan Ungt Mode
ändrar på det. Vi gör modebranschen lika bred
som sport- och musikbranscherna.
Aya Hassnawi är 13 år. 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,
andra kompisar jobbar med modefoto, andra med
styling, andra med 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.

- Det räcker inte bara att informera om utbildningar. Ungdomar i ytterstaden behöver tid på sig
att träffa och lära känna studenter, högskolelärare,
modeföretagare och andra viktiga aktörer. De behöver också tid på sig att skaffa sig kunskap om vilka
sammanhang som räknas, och fundera över vad de
själva vill göra med sitt modeintresse, säger Halema
Dahie, delad verksamhetsledare i Ungt Mode.
Stockholms nya modeskola.
Ungt Mode gör det möjligt för ungdomar att få
kunskap om branschen och träffa studenter, högskolelärare, designers och andra.
När fler ungdomar från ytterstaden hittar till
modebranschen kommer mode i Sverige att bli
lika spännande som dagens musik. Allt fler kommer tala om det spännande modet som skapas i
Sverige.

Fakta Ungt Mode 2015:
• Ungt Mode – arbetar för att ungdomar från ytterstaden kommer in på förberedande skolor och till högre
studier inom mode och design eller på andra sätt skapar
sig en karriär inom mode.
• genomförs på tre platser, Farsta, Fisksätra och Norsborg
• 3 – 14 augusti 2015 får 36 ungdomar (13 – 19 år) sy
upp ett eget plagg med professionella handledare från
Beckmans, Konstfack och Modeskolan Sthml
• resultaten visas upp på Stockholms Fashion Week i
samarbete med Swedish Fashion Council
• resten av året genomför Ungt Mode workshops, seminarier, kortkurser mm för att stödja ungdomar att ta
första steget in i modebranschen
• Ungt Mode finansieras av Arvsfonden
• Ungt Mode stöds av Beckmans Designhögskola, Konstfack, Modeskolan Sthlm, Farsta Grundskola, Kvickentorpsskolan, Fisksätraskolan, Karsby International
School, Subtopia, Klump, Swedish Fashion Council,
Botkyrka kommun, Nacka kommun, Stockholms Stad,
och Animal Spirits.
Mer info:
• pressbilder: ungtmode.se/press
• staffan@ungtmode.se, 073 9199693
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