GHENT FASHION NIGHT

“Voor het eerst High Fashion op een catwalk in Gent”
TEKST_KATRIEN BONNE

Geen gat in de Belgische modewereld of voormalig model Emma Gelaude duikt er in. Vijf jaar nadat
ze met EMMA een succesvolle stylingbusiness lanceerde en ze MyfashionBlog opstuwde tot één van
de meest bezochte modeblogs in België, is de tijd rijp voor een nieuwe stap. Met Ghent Fashion
Night creëert ze samen met Olivier Tjon hét mode-event van het najaar.
geleden al kocht ik een url omdat ik wist dat die ooit van
pas ging komen, alleen was de tijd nog niet rijp. Aan zo’n
megalomaan project begin je ook niet zomaar. Nu EMMA vijf
is geworden en Olivier Tjon met het voorstel kwam om
samen iets te doen, wist ik: het is nu of nooit.

Emma Gelaude, samen met Olivier Tjon de
drijvende kracht achter Ghent Fashion Night.
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Laat ons niet langer in spanning dan: wat heeft zaterdag 29
september in petto voor de fashionista’s onder ons?
Ghent Fashion Night wordt het eerste high fashion event
in Gent. Een modeshow op het niveau van de shows in
Parijs en Milaan. De concertzaal van de Vooruit wordt volledig omgetoverd, er komt een catwalk van achttien meter die
de zeven grote wintertrends onder de spotlights brengt, met
silhouetten uit de mooiste Gentse boetieks. Een aantal
vriendinnen uit m’n vroegere modellentijd defileert, terwijl
Olivier Tjon, lange tijd de huis-dj van Dries Van Noten, de
muziek voor zijn rekening neemt zoals hij dat ook deed bij
shows van Gucci en Louis Vuitton. Er werden gespecialiseerde bedrijven onder de arm genomen voor de belichting,
de regie van de catwalk, enzovoort. Om maar te zeggen:
alles is op-en-top professioneel. In zoverre dat we er financieel wellicht niets aan overhouden (lacht), maar een unieke
avond wordt het in ieder geval.

WIN WIN WIN

EEN PERSONAL SHOPPINGTOUR
Je hebt nooit iets om aan te trekken?
Dan is deze wedstrijd iets voor jou! Beleef samen met een vriend(in) een luxe
shoppingsessie met personal shopper
Emma Gelaude. De styliste van Ghent
Fashion Night zal jullie de perfecte rondleiding geven langs de GFN-adresjes én
een antwoord geven op al jullie modevragen. Na afloop van de drie uur durende tour (t.w.v. 390 euro) krijg je nog een
GFN Goody Bag.
Mail naar steps@roularta.be en laat ons
weten waarom jij deze prijs verdient.
Misschien win jij dan wel de personal
shopppingtour met Emma. Deelnemen
kan tot en met 17 september. Succes!

Emma, je zit al vijf jaar in de stylingbusiness. Wat is de balans?
Trots! Mijn modeblog is een referentie in België en daarnaast heb ik met EMMA een interessante business opgezet
op het vlak van styling. Zo worden we ingeschakeld voor het
stylen van fotoshoots en defilés, presenteer ik workshops
rond dresscodes of werken we outfits voor bijvoorbeeld
horecazaken uit. Met het particuliere luik, EMMA Personal
Styling, zijn we intussen een vaste waarde geworden voor al
wie zich stijlvol wil laten inspireren. Het zijn drukke en
soms loodzware momenten geweest, maar dit is duidelijk
wat ik nodig heb om gelukkig te zijn.
Je partner – Frederic Rozier – organiseert al jaren de bekende
vintage designmarkten. Heeft hij je geïnspireerd om een eigen
event op poten te zetten?
Goh, sowieso zijn onze zaken enorm verweven: wanneer
Frederic een designmarkt organiseert, ben ik daar altijd
nauw bij betrokken. Maar uiteraard heb ik dankbaar gebruikgemaakt van zijn ervaring, waardoor ik na verloop van
tijd ging denken: dat kan ik ook! (lacht) Nee, het leeft al een
poosje hoor, dat idee van een fashion night in Gent. Jaren

Wat maakt deze show dan zo uniek?
Gent was nooit eerder gastheer voor een modeshow van
dit kaliber. In de Vooruit keken ze raar op toen we met het
voorstel op de proppen kwamen, maar de Concertzaal leent
zich perfect voor zo’n event. Ook hoe de show zal worden
opgebouwd, zal voor velen een nieuwe ervaring zijn. Nadien
barst een wilde fashion party los, volledig volgens het concept van de exlusieve private Goodlife feesten. Handig is ook
dat daags nadien de volledige show op de website staat: elk
silhouet wordt er besproken, zodat je bij wijze van spreken
de ochtend erna al aan het shoppen kan.
Voor welke van de wintertrends loop jij persoonlijk warm?
De absolute eyecatcher van dit seizoen en ook de opener
van de show is Jeunesse Dorée: goud zit in heel wat collecties, en correct gestyled geeft dat een fantastische look. Dat
kan gaan om een bustier met subtiele gouddraad tot een
volledige jurk in goud.
Overigens: zien we jou in actie op de catwalk?
Neen. Ik zal sowieso m’n handen meer dan vol hebben
om die negentig silhouetten er perfect gestyled door te
krijgen, maar van de dansvloer hou je me niet weg. Na de
show wordt de zaal immers direct omgetoverd tot dansvloer
en loopt dj Olivier Tjon zich warm voor een stomend feestje.
Waarop ik – no doubt – de stress volledig van me zal laten
afglijden! ✖
www.GhentFashionNight.be

