
PROGRAMMA 19 JULI 2012 
17:30 - 18:00 Inloop en welkomsdrankje 

18:00 - 18:05 Introductie Talkshow o.l.v. Eva Brouwer 

18:05 - 18:20  AMSTERDAM: EEN INTERNATIONALE MODESTAD?
                        Eric Bijlsma (CEO Scotch & Soda) 

                        Karine Bloem (mode & lifestyle journalist)

18:20 - 18:25    Intermezzo

18:25 - 18:40    AMBACHT VS. COMMERCIE
                        Arthur Peute (technisch ingenieur van kleding)

                        Hans Ubbink (ontwerper)

                        Annemarie den Dekker (conservator Amsterdam Museum)

18:40 - 18:45   Intermezzo

18:45 - 19:00   TOEKOMST VOOR DUURZAME MODE?
                        Marieke Eyskoot (oprichter/eigenaar Talking Dress, mede-oprichter MINT)

                        Christiaan Maats (oprichter/eigenaar OAT Shoes)

19:00 - 19:30 Modeshow van Amsterdamse merken 
 Verkoop funderingspaal

19:30  - 21:00 Borrel

LOCATIE
Amsterdam Museum (Museumcafé Mokum)
Sint Luciënsteeg 27  

Deze uitnodiging is geldig voor 2 personen en deelname is gratis. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. We vragen u te reserveren vóór 12 juli 2012. Per mail: 
rsvp@amsterdammuseum.nl o.v.v. Het Fundament en uw naam, bedrijfsnaam en 
contactgegevens. Telefonisch:  020 5231822

Bent u al lid en heeft u een online profiel? Meld u dan eenvoudig aan vanuit uw pro-
fiel via www.amsterdammuseum.nl/fundament onder evenementen/mode, waarna 
u klikt op ‘bezoek’.
 

Het Fundament van Amsterdam:
U kunt als ondernemer gratis lid worden van Het Fundament van Amsterdam; 
een platform voor Amsterdamse ondernemers. Drie tot vier keer per jaar worden 
bijeenkomsten georganiseerd door het Amsterdam Museum, welke gratis zijn bij 
te wonen.  Tijdens de bijeenkomsten vragen we de aanwezige ondernemers om te 
helpen met de bouw van ons eigen fundament; de verbouwing van het museum. Dat 
kan in natura of door centimeters af te nemen van een symbolische funderingspaal. 
Ondernemers die besluiten bij te dragen worden met naam vermeld op de website 
en in het museum. Zie op www.amsterdammuseum.nl/fundament onder ‘sponsors’ 
wie u op de eerste bijeenkomst voorgingen! 

AMSTERDAM MUSEUM
DONDERDAG 19 JULI 2012

WWW.AMSTERDAMMUSEUM.NL/FUNDAMENT

UITNODIGING

Het Amsterdam Museum beheert de collectie van de stad 
Amsterdam en vertelt verhalen over de stad. Verhalen van 
Amsterdam toen, nu en straks. 

Wij nodigen u als Amsterdamse ondernemer uit voor de 
tweede bijeenkomst van Het Fundament van Amsterdam, de 
zakelijke kring van het Amsterdam Museum. Het thema is dit 
keer MODE. 

Kom luisteren naar de verhalen van inspirerende Amsterdamse 
ondernemers, deel uw eigen verhaal en help mee aan de bouw 
van het fundament van het Amsterdam Museum. 


