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The beautiful texture of ugly bacteria - inspiration



The beautiful texture of ugly bacteria -experiment



The beautiful texture of ugly bacteria - fabric



The beautiful texture of ugly bacteria - fabric



The beautiful texture of ugly bacteria - collection shoot

Model:
Photography:
Hair & Make-up:
Design & Styling: 

Maaike Kleiijn
Serina Aafjes
Serina Aafjes
Serina Aafjes



The beautiful texture of ugly bacteria - collection shoot



The beautiful texture of ugly bacteria - fabric



The beautiful texture of ugly bacteria - fabric



Atelier - Design Identiteit

“Nothing is impossible, the word itself says 'I'm possible'!” 
                                                                 - Audrey Hepburn

In de steen

Ik zie mezelf graag als een steen, een neutrale en zachtaardige 
buitenkant, maar met een verrassende wending. Een steen waarbinnen 
een explosie van schoonheid bloeit. Een kern van creatieve ideeën, een 
bruisende stroom van kleurenlava.
Het inspirerende gepruttel wat zich binnenin afspeelt bloeit steeds meer 
uit tot de persoon die ik ben. Een transformatie naar het vrolijke brein en 
het neutrale schild door te breken. De onzekerheid en kwetsbaarheid 
wordt weggelachen en omhuld met uitbundigheid.

Ik ben een womansware en textiel designer die altijd op zoek is naar 
texturen en vormen die de creatieve stroom prikkelt. De vervreemding 
en vrolijkheid is waar het om gaat in mijn identiteit: kleur en organische 
vormen staan hier centraal bij.

Mijn designs staan voor de groei en de opbloeien die mensen 
doormaken in hun leven, de onzekerheid die beschermt moet worden 
en de sterkte die uitgedrukt wil worden. Echte schoonheid is de 
onzekerheid die de sterkte weergeeft. De texturen en materialen komen 
voort uit de onbevangen kinderlijke vrolijkheid.



Evolutie van kwetsbaarheid

De kwetsbaarheid die in allen van binnen schuilt 
wordt beschermt door een transformerend 
schild. Als een kameleon passen wij ons 
constant aan. Door als een maatschappij-
robot door het leven te gaan word je een 
ondoordrongen persoonlijkheid.

De kwetsbaarheid die van binnen schuilt moet 
niet verschuilt worden maar opbloeien tot de 
uitspatting. De verandering die het lichaam 
laat transformeren en muterende vormen laat 
aannemen. De transformatie staat voor de 
evaluatie van kwetsbaarheid naar de eigen 
identiteit waar je trots op mag zijn.

atelier - concept - concepttext - colourcard



triptiek - Process - Mood

“There is beauty in everything but not everyone sees it.” 
   -Confucious

QUILT PROCES



Atelier - Process Mood

“Happy girls are the prettiest girls” 
  - Audrey Hepburn



Atelier - Collection line-up



Atelier Collection Line-up



atelier - outf it - Technica l information



Atelier -outf

A totale lengte 48 cm
B 1/2 borst 27 cm
C 1/2 wijdte 23 cm
D lengte voorkant 35 cm
E boord 4,5 cm
F scouder tot schouder 59 cm 
G boord tot boord 21 cm
H nek opening 14 cm
I boord hals 3,5 cm
J mouw 46 cm
K 1/2 mouw opening 1,53 cm
L bolling 13 cm
M bolling 31 cm
N bolling 21 cm
O bolling 8 cm
P bolling 12 cm
Q bolling 10 cm
R bolling 7 cm
S bolling 7 cm
T bolling 14 cm
U bolling 15 cm
V bolling 11 cm
W bolling 15 cm
X bolling 11 cm
Y bolling 18 cm
Z bolling 17 cm
A-B bolling 11 cm
B-B bolling 11 cm
C-B bolling 8 cm
D-B bolling 19 cm
E-B bolling 11 cm
F-B bolling 10 cm 
G-B bolling 16 cm

A totale lengte voorkant 40 cm
B top voorkant 26,5 cm
C schouderbandjes 13 cm
D 1/2 armsgat VP 25,5 cm
E nek opening 28 cm
F 1/2 borst 42 cm
G biaisband 1 cm
H draadjes breedte 15 cm
I totale lengte achterkant 40 cm
J top achterkant 27 cm
K 1/2 armsgat AP 27,5 cm

A totale lengte 27 cm
B lengte middenvoer 22,5 cm
C broekspijp 4,5 cm
D 1/2 heup 41,5 cm
E 1/2 bovenwijdte 37 cm
F middenvoor -suçon 14 cm
G suçon diepte voorkant 7 cm
H lengte middenachter 23 cm
I 1/2 broekspijp opening 25 cm
J suçon diepte achterkant 7 cm
K middenachter -suçon 9 cm

it - Technica l information



atelier - collection front + back



atelier - collection front + back



atelier - collection front + back



atelier - collection front + back



atelier - shoot

Model:
Photography:
Hair & Make-up:
Design & Styling: 

Jaiz Ridder
petrus Tomasila
Amber van der Louw
Serina Aafjes



atelier - shoot



Modaris Lectra V6R1



Modaris Lectra V6R1



ZIJde verven



Zijde verven



triptiek - concept 

Strategie

Hoe gaat HEUS zich op de markt staande 

houden en waarmee onderscheid hij 

zich van andere merken?

Speels Ambacht Technologie

‘De geschiedenis is het heden, gezien 

door de toekomst’ Godfried Bomans.

Kracht ligt in de bescherming van de oorsprong 

Visie

missiee
HEUS eert oude technieken en herinterpeteerd deze door nieuwe 

technologieen en materialen op een speelse manier te verwerken.

De klassieke ambacht is wat HEUS fascineert. Het staat voor 
kwaliteit vakwerk, unieke producten en creativiteit. HEUS 
A/W 2020 gaat over het beschermen van de ambacht. Door 
het gebruik van oude technieken met innovatieve materialen 
blijft de oorprong houdbaar. Dit samen wordt op een speelse 
manier met elkaar geïntergreerd, dit maakt Heus uniek. De 
collectie bestaat uit 100% gerecyclebare materialen.

TOEGEWIJD - PTOTEGEREND - EIGENWIJS

VISIE
Kracht ligt in de bescherming van de oorsprong

MISSIE
Heus eert oude technieken en herinterpreteerd deze door 
nieuwe technieken en materialen op een speelse manier te 
verwerken



triptiek - collectionoverview

COLLECTIEOVERVIEWCOLLECTIEOVERVIEW



triptiek - show



triptiek - shoot



Burberry clash s/s 2015 - amorf



De wereld waarin we leven transformeert iedere dag weer. Soms in grote stappen 
en soms in een maat dat men het niet eens door heeft. De maatschappij zakt in en 
wordt onopgemerkt steeds surrealistischer waarbij het lichamelijke aspect steeds 
een grotere rol gaat spelen. Organisch, luchtig maar toch gedomineerd door de 
magische 
elementen van het surrealisme, die samensmelten met het hedendaagse beeld. Dit 
speelt in een ontspannen atmosfeer waar men ongecontroleerd wordt beheerst. 
Het gaat steeds verder terug op het onderbewuste. Waar de verlichtingsdenkers uit 
de 17e eeuw 
dierbaar vochten voor de kennis, is dit ingezakt als een pudding tot een lakse en 
ondierbare mentaliteit. De rede komt terug. Het is het meest bekwame medium tot 
het vinden van waarheden. Onlosmakelijk verbonden met de keiharde realiteit. 
Wij architecten van de wereld zullen het in de toekomst beter moeten doen. Kijk om 
je heen en observeer jouw realiteit. Overal is geometrie. Rechte hoeken en strakke 
lijnen tekenen het beeld van de werkelijkheid, zoals een mens die graag ziet in een 
tijd van modernisering. Maar niet alleen de objecten die geconstrueerd zijn door ons 
als mens, geven gehoor aan de kracht van geometrie. Zelfs in de lichamelijke en 
organische
 vormen wordt de geometrie op den duur duidelijk. Er is geen ding zo amorf dat 
zelfs de microscoop er geen geometrische vormen in kan vinden. Het zullen prach-
tige lijnen en bollen, bewonderenswaardige driehoeken en vierkanten zijn die je 
aanschouwt. Deze kracht is onbetwistbaar.

Het feit dat de maatschappij zo inzakt is al bijna surrealistisch.

Burberry clas s/s 2015 - Colourcard - Concept text - Silhouettes



Burberry Clash s/s 2015 - denim concept



Burberry Clash s/s 2015 - Authenticity 



Burberry clash s/s 2015 - line-up collection



Burberry clash s/s 2015 - line-up collection



Burberry clash s/s 2015 - collection specif ication 



Burberry clash s/s 2015 - collection specif ication 



Burberry clash s/s 2015 - collection specif ication 



Burberry clash s/s 2015 - collection specif ication 



Burberry clash s/s 2015 - collection specif ication 



Burberry clash s/s 2015 - collection specif ication 



Burberry clash s/s 2015 - collection specif ication 



Burberry clash s/s 2015 - collection specif ication 



Burberry clash s/s 2015 - Photoshoot

Model:
Photography:
Hair & Make-up:
Design & Styling: 

Marleen Maijvis
Ron Stam
Britt Voorhuis
Serina Aafjes



Burberry clash s/s 2015 - photoshoot



Burberry clash s/s 2015- Fashion show organisation
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DATE:
START:                  

LOCATION:      
        

                               
                              
                              

Wednesday 15 Januari 2014
Assesment show: 12.00
Final show: 19.00
Kohnstammhuis
HvA building 
Wibautstraat 2-4
1091 GM Amsterdam

RSVP: burberryclash2013@hotmail.com

I volentereed with a group of other fashion student to organise the Burberry Clash fashion show. 
For this we had to arranged everthing ourselves, including the catwalk, models, music, lights, 
accessories, decoration, photographer, food, drinks, hair , make-up and a lot more.

It was a great experience; I learned a lot. However it was a very stressfull task. It was a rewarding 
job in the sense that I now fully understand how to organise a show. I also can now appreciate the 
amount of work and effort that goes into the staging of a show.



Burberry clash s/s 2015 - fashion show

Model:
Photography:
Hair & Make-up:
Design & Styling: 

Marlies Borrink
Ron Stam
Britt Voorhuis
Serina Aafjes



CAd/cam - modaris lectra



CAD/CAM - Modaris Lectra



Printen - Handleiding

Kleuren

- 13 basis kleuren + zwart en wit

- Kleuren zijn van oorsprong glanzend en worden op katoen mat

- De kleuren kun je mengen met pestado, transparante inkt.

Zeefdrukken

- Voor je begint, randen van zeefdruk met tape afplakken

Monoprinten

- Materiaal pakken om je print mee te maken;

             • malletjes knippen uit papier

             • blaadjes van bomen, bloemen

             • Ect.

- Wanneer je papier voor je ligt kan je beginnen met experimenteren

De mon

-

moet langzaam en zorgvuldig 

gebeuren zodat er geen vlekken komen.

Het raam met de print.

Je begint tegen over elkaar. Een zet de 

goed overeen komt.

Hier is een blauwe punt te zien, dat is de 

zeefdruken.

printing - hand - out



De uiteindelijke print.

printing 



PRINTS - BURBERRY Clash



PRINTS - Placed print



PRINTS - drugs  ectasy, crystal meth, speed, dopamine



PRINTS - drugs OPium



personal project - concept twisted necklaces



material - logo



necklaces - blue and silver



necklaces - pink and red



necklaces - Close-up



necklaces - black and closing



Burberry clash a/w 2014 - burberry research

In het haar 1865 begon Thoma Burberry zijn eigen merk. Kleding voor wereldreizigers en sporters 
stond toen centraal. De kleding was populair door het gebruik van gabardine, een stof uitgevonden 
door meneer Burberry hemzelf. Doordat de stof waterafstotend en zeer stevig is, was het een zeer 
functioneel concept.

Hedendaags bestaat Buberry uit vier lijnen: Burberry Prorsum, Brit, London en Sport. Burberry is altijd 
blijven draaien om het authentieke en traditionele. Het behoud van de Britse herkomst staat centraal 
en worden op verschillende fronten als stof en presentatie terug gebracht. In de collectie komt de 
traditionele trenchcoat terug. Een van de sterkste elementen van Burberry. Deze zijn meestal gevoerd 
met de wereldwijd bekende house check.



Research

Research

STREET
STYLE

Burberry clash a/w 2014 - streetstyle research

In het hedendaagse straatbeeld neemt men steeds meer uitspattingen waar. Felle 
kleuren, innoverende materialen en experimentele silhouetten. Men is op zoek naar 
het authentieke en het niet bestaande. Verschuiving van behoeftes en op zoek naar 
een identiteit. Het moet eruit, men wil buiten zichzelf treden. Op zoek naar iets buiten 
het zelf, een uitspatting. Deze uitspatting moet hard zijn, want halfslap is minder dan 
niets, is nooit iets geweest en zal ook nooit iets worden. Een harde ommekeer. Harde 
strakke lijnen van gedrag. Een vrij en autonoom subject. Jezelf geen adempauze 
gunnen en zo jezelf beschermen. Niet gekend willen worden, niet transparant willen 
zijn, maar juist door dat verzet toch gekend worden, en toch doorschijnend zijn.



Research

Burberry Clash is ontwikkeld voor vrouwen van 18 tot 30 jaar. Deze vrouw is 
veel eisend en weet wat ze wil. Ze is stylisch en weet waar ze voor staat. Kled-
ing moet haar persoonlijkheid versterken. 
Deze collectie ligt net binnen het hoge segment. De prijzen zijn aan de hoge 
kant voor streetstyle. De items zijn echter wel unieke stukken en daarom een 
eyecatcher voor je garderobe.

STREET
STYLE

In het hedendaagse straadbeeld neemt men steeds mee 
uitspattingen waar. Felle kleuren, innoverende materialen en 
experimentele silhouetten. Men is op zoek naar het 
authentieke en het niet bestaande. Verschuiving van 
behoeftes en op zoek naar een identiteit. Het ik moet er uit, 
men wil buiten zichzelf treden. Op zoek naar iets buiten het 
zelf, een uitspatting. Deze uitspatting moet hard zijn, want 
halfslap is minder dan niets, is nooit iets geweest en zal ook 
nooit iets worden. Een harde ommekeer. Harde strakke lijnen 
van gedrag. Eeb vrij en autonoom subject. Jezelf geen adem-
pauze gunnen en zo jezelf beschermen. Niet gekend willen 
worden, niet transparant willen zijn, maar juist door dat verzet 
toch gekend worden, en toch doorschijnend zijn.

Serina Aalfjes
Dahlia Alsudi

Sophie Blekemolen
Judith Janssen

Amber Mol
Roos Scholten

A/W 14/15

Burberry clash a/w 2014 - logo



Research

Stacey Rookhuizen is jong, fris en heeft haar eigen stijl. Ze is innover-
end en experimenteerd veel op het gebied van mode. Met haar eigen 
platenmaatschappij is Stacey een perfecte match voor Burberry Clash. 
Zoals bekend werkt Burberry veel samen met jong en vernieuwend 
talent, iets wat Stacey ook doet. 

Research

Stacey Rookhuizen is jong, fris en heeft haar eigen stijl. Ze is innover-
end en experimenteerd veel op het gebied van mode. Met haar eigen 
platenmaatschappij is Stacey een perfecte match voor Burberry Clash. 
Zoals bekend werkt Burberry veel samen met jong en vernieuwend 
talent, iets wat Stacey ook doet. 

Burberry clash a/w 2014 - muze



Concept

Perspectief is subjectief, en toch is er altijd een vastomlijnde realiteit. 
Lijnen die jouw perspectieven zouden kunnen bepalen bevinden zich 
in een objectieve buitenwereld. Binnen maar zeker ook buiten die 
lijnen zoekt men naar nieuwe dimensies. Fouten zijn er om van te 
leren. Er zijn geen regels. Er is slechts het gebruik.

Burberry clash a/w 2014 - concept Rendering Reality



Rendering reality

We leven in een wereld met steeds minder feiten en steeds meer 
interpretaties. Daarin heeft iedereen zijn deel, maar waar is het geheel? 
De gehele werkelijkheid moet onder loep: zij moet ontleed worden. Tot 
aan de pixel.
 Het is een groot contrast. De pixels contrasteren, vechten, en 
proberen zo tot zelfbevestiging te komen. Door een botsing tot eigen 
authenticiteit komen: zelf vrijheid verwerven door je los te maken van 
de obstakels die anderen je hebben opgelegd. Onvervalst 
oorspronkelijk, geslepen door het conflict. Een authentieke interpretatie 
van de uitgeplozen realiteit.
 De Technologie dreigt steeds meer een gevaar te worden en toch 
gebruiken we deze middelen dagelijks om van a naar b te komen. Het 
hakt ons in stukken. We willen terug naar vroeger en de puurheid van 
middelen.

Concept

Concept

Materialen

Concept text -colourcard - silhouettes



Burberry clash a/w 2014 - collection line-up



Burberry clash a/w 2014 - Collection line-up



Burberry clash a/w 2014 - pants line-up



Burberry clash a/w 2014 - technical specif ication pants



burberry clash a/w 2014 - place in market



De productie van Burberry Clash zal plaatsvinden in Turkije. Op deze 
manier kan de voorraad snel en makkelijk worden aangevuld en zullen de 
voorraden niet te groot zijn. Zo blijft er minder over en is het merk milieu 
bewuster.

In de collectie zitten geen basics. De collectie van Burberry zal samen-
werken met Burberry Clash in sto�en en kleuren, zodat je kan combi-
neren met de basics van Burberry Brit en London.

Omdat jonge mensen over het algemeen broeken/rokken en tops in een 
1/1 ratio kopen, wordt dit ook toegepast bij Burberry Clash. 

Buying

burberry clash a/w 2014 - BUSINESS / RANGE PLAN



burberry clash a/w 2014 - materials



burberry Clash a/w 2014 - Materials



RENDERING REALITTY - EXTRA PROJECT - CONCEPT

A personal Project I created from the concept of the burberry clash project a/w 
2014: ‘Rendering Reality’. 
I was inspired by the illusion of the inspiration pictures.



RENDERING REALITY - PHOTOSHOOT



ME CONCEPT - ANTHOZOA



ANTHOZOA - SILHOUET  CLOURCARD  MATERIALS



ANTHOZOA - PHOTOSHOOT



ANTHOZOA - PHOTOSHOOT EXTRA OUTFIT

Model:
Photography:
Design & Styling: 

Serina Aafjes
Aviva Bing
Serina Aafjes



PHOTOGRAPHY 



PHOTOGRAPHY



ILLUSTRATIONS - STREET



 ILLUSTRATIONS - STREET



ILLUSTRATIONS - TRANSFORMATION OF DEATH



ILLUSTRATIONS - TRANSFORMATION OF DEATH



ILLUSTRATIONS - FASHION



ILLUSTRATIONS - FASHION



ILLUSTRATIONS - FASHION



ILLUSTRATIONS - FASHION


