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Masters of LXRY

Jordan Roy

Romy Monteiro

Davina Michelle

Rachel Kramer

Dance for War Child by Schooltje
kindermode & Dansschool Marcella van
Altena.

Thomas Berge

The Triplicats

DJ’s Venz
& Alan
Luna

PROGRAMMA
HIGHLIGHTS
VIP NIGHT

6/12
19.30 - 01.00 hrs

It will be genius...

The Tributes

Glennis Grace

Shary-An

FABULOUS FRIDAY

SATURDAY

From 13.00 hrs

From 12.00 hrs

7/12

LXRY Resident DJ’s Venz & Alan Luna
Mainstage

*

From 13.45 hrs

Live performances and various artists
by Most Invited
Lobby

*

From 16.00 hrs

DJ Swingway on the move

*

16.00 hrs

Live performance by BRUUT!

8/12

LXRY Resident DJ’s Venz & Alan Luna
Mainstage

*

13.00 & 14.15 hrs

Quintus van Amstel

From 13.00 hrs

Live performances and various artists
by Most Invited
Lobby

*

From 15.00 hrs

15.30 hrs

*

19.00 hrs

Coutureshow Ilavy
Mainstage

*

19.00 hrs

Swinging beats with DJ by Most Invited
Lobby

*

20.00 hrs

Live performance by Jill Helena
Mainstage

*

21.00 hrs

Live performance by Jordan Roy,
Tribute to George Michael
Mainstage

Laura Ponticorvo

*

Mainstage

17.45 hrs

Mainstage

Special star experiences
Throughout the evening there are special star
experiences and pop-ups by:
Vlogging 2.0 by Laura Ponticorvo

DJ Swingway on the move

Coutureshow Sepehr Maghsoudi

NIGHT OF THE STARS

Live performances by Shary-An

Mainstage

*

SATURDAY

*

*

20.00 hrs

Lingerieshow ULTRAVIOLET
Mainstage

*

Joanna Cooiman

Live Salsa Demo’s by Dutch Salsa Champion 2018

*

Renske Endel out of the box
Master Acrobatic Arts

*

Double C piano & opera

*

Violinist Iris van Nuland

From 12.00 hrs

Lobby

14.15 hrs

Coutureshow Addy van den Krommenacker
Mainstage

*

From 15.00 hrs

DJ Swingway on the move

*

15.30 hrs

Coutureshow BY MESH
Mainstage

*

17.00 hrs

Live performance by Davina Michelle

Live performance by Thomas Berge

*

17.45 hrs

Mainstage

Mainstage
18.30 hrs

*

Coutureshow Addy van den Krommenacker

Live performance by Glennis Grace

*

18.45 hrs

Mainstage

Exclusive afterparty Masters of LXRY

21.00 hrs

Zuidpool
RSVP following soon

*

*

*

22.00 - 02.00 hrs

Mainstage

*

Winner Superkids

Mainstage

11.30 & 12.45 hrs

Pure & acoustic by The Tributes

Best Dutch Street Magician 2018

*

Coutureshow Oso Couture

9/12

Live performances and various artists
by Most Invited

Award Winning Wonder Sisters

16.30 hrs

SUPER SUNDAY

*

Dance for War Child by Schooltje kindermode
& Dansschool Marcella van Altena
Mainstage

BRUUT!

*

Live performance by Romy Monteiro
Mainstage

Mainstage
19.45 hrs

Live performance by Rachel Kramer
Mainstage

Jill Helena

BUSINESS MONDAY

10/12

From 12.00 hrs

LXRY Resident DJ’s Venz & Alan Luna
Mainstage

*

12.00 hrs

Leading Ladies Lunch
Invite only

*

From 12.45 hrs

Live performances and artists
by Most Invited
Lobby

*

12.30 hrs

Herenlunch
Invite only

*

12.00 & 13.15 & 14.30 hrs

Pure & acoustic by The Triplicats
Mainstage

*

15.00 hrs

Herenborrel
Invite only

*

16.30 hrs

Mr & Mrs Zuidas personality of the year
Mainstage

CHECK THE
LATEST UPDATES
ON LXRY.NL

Al zeventien jaar zwieren de creaties van Addy van den Krommenacker – het summum
van vrouwelijkheid en elegantie – over de catwalk van Masters of LXRY. Dit jaar is de collectie
kleurrijker dan ooit en heeft Masters of LXRY de primeur om als eerste zijn nieuwe lijn ‘Out of Africa’
te tonen. Addy liet zich inspireren door een emotionele reis die hij maakte door Oeganda, in de
voetsporen van Sandra Reemer, zijn vriendin die na 35 jaar vriendschap overleed.
TEK ST SUSAN POEDER

Out of Africa
A

ddy reisde vorig jaar voor tien dagen naar Oeganda, nadat hij door het Liliane Fonds
werd gevraagd om mee te gaan. “Sandra was ambassadrice”, vertelt Addy, “en ze
vertelde me altijd over Afrika. Destijds had ik daar minder interesse in, maar door haar
dood – ik was ook executeur – kwam ik in contact met het Liliane Fonds. Of ik mee wilde
op reis…” Addy laat merken dat hij wel even getwijfeld heeft, maar toch is gegaan. “Door wat er
met Sandra was gebeurd, moest dit gewoon zo zijn. Dat was een hele interessante en indrukwekkende reis.”
EEN NIEUWE KANT VAN ADDY
De tien dagen waren voor Addy dan ook erg emotioneel. Hij reisde overal naartoe en kwam veel
in contact met kinderen. Iets wat hij niet bepaald gewend is. “Normaal ga ik veel te serieus met
ze om”, vertelt Addy hierover. “Ik kan pas met ze communiceren als ze wat ouder zijn. Maar die
kinderen toonde aanhankelijkheid… en je ziet natuurlijk wat voor leven ze hebben. Op een
gegeven moment sta je versteld van jezelf: dit is weer een hele andere stap in mijn leven.Ik
bezocht ook een meisje die gehandicapt is. Ze had haar eigen ateliertje, waar ik stoffen kocht
en we samen een jurk hebben gemaakt. Dat was heel bijzonder en ze was zo enorm blij.”
HELPENDE HANDEN
Het was dus in Afrika waar hij in contact kwam met de kleurrijke prints. Toch was de reis naar
Oeganda niet de enige inspiratiebron. In diezelfde periode leerde hij Youlty kennen: een vluchteling uit Gambia. Na een reis die je alleen uit nachtmerrieverhalen kent, belandde hij in Italië en
kwam via een vriendin in contact met Addy. “Ik kwam handen tekort en hij wilde ontzettend
graag iets met mode doen. Ik heb zelden iemand zo hard zien werken. Ik heb hem veel kunnen
leren en hij heeft een cursus gekregen op de beste modeschool in Milaan. In no-time was hij
daar klaar.”

“Ik houd van
vrouwelijkheid en
ben er niet op uit
om mensen te
choqueren of om
een heel nieuwe
trend neer te
zetten. Ik wil
gewoon mooie
dingen maken”

Youlty helpt nu met de prêt-à-porter. Tijdens het werk hoorde Addy veel over zijn leven in Afrika.
“Dit zette me aan het denken en zo kwam ik in contact met nieuwe stoffen zoals Vlisco. Zeker
een uitdaging, omdat het vroeger een grote ver-van-mijn-bed-show was. Toen zei ik tegen hem:
wat zou het fantastisch zijn om een collectie te doen. Zo is dat begonnen.”
Ook Jouni, een coupeur uit Syrië, kreeg dankzij Addy een tweede kans. “Omdat hij de taal niet
sprak, heb ik hem gewoon een patroon laten maken. Een week later kwam hij terug: hij had een
jurk gemaakt en het was verrassend goed wat hij liet zien. Ik was meteen enthousiast. Na twee
maanden stage heb ik hem in dienst genomen.” Creatief gezien helpen deze jongens Addy,
maar hij volgt altijd zijn eigen stijl. “Ik houd van vrouwelijkheid en ben er niet op uit om mensen
te choqueren of om een heel nieuwe trend neer te zetten. Ik wil gewoon mooie dingen maken.”
OUT OF AFRICA
“Het is een collectie met veel kleur en ander kleurgebruik. Ik heb de afgelopen tijd mijn eigen
prints ontwikkeld. Ik heb dus gewerkt met Vlisco, maar dit zijn vrij harde stoffen. Een uitdaging,
want ik houd van romantisch en vrouwelijk. Ik ben met die collectie begonnen, maar Addy is
Addy, dus ik heb het toch geromantiseerd. We gaan een stukje terug in de tijd met een tintje
Victoriaans. Uiteindelijk vind ik het allemaal heel bijzonder hoe het tot stand is gekomen.”

9/12
14.15 hrs

Coutureshow Addy van den
Krommenacker
Mainstage

*

18.30 hrs

Coutureshow Addy van den
Krommenacker
Mainstage

FASHION

SHOWS
ILAVY PRESENTEERT DEBUUT
COLLECTIE
Asha Swillens en Laudy Verschuren vormen
samen het modemerk ILAVY. Blank Slates
is de eerste collectie van dit fashion-duo,
geïnspireerd op de geishacultuur van het
oude Japan. ILAVY staat voor geraffineerd
ontwerp, verfijnde afwerking en, veelal
natuurlijke, eersteklas materialen. ILAVY
beweegt zich op de grens van ready-towear en couture. De collectie kent zowel
chique gelegenheidskleding als zakelijke
outfits en vrijetijdskleding. Door inventief
combineren zijn perfecte outfits voor elke
gelegenheid te realiseren. Na afloop
van de Collection show tijdens
Masters of LXRY is er
gelegenheid om met de
ontwerpers in gesprek te
gaan.

ULTRAVIOLET

BY MESH
De getalenteerde en ambitieuze kledingontwerpster Berrak Irge opende ruim twee
jaar geleden haar winkel BY MESH aan de
Prinsengracht in Amsterdam. Hier vind je een
schatkamer aan gala- en cocktailjurken met
een breed scala aan kleuren en modellen.
Kort na het openen van haar winkel showde
Berrak al haar eerste collectie tijdens Masters
of LXRY, waar de designer kennis maakte met
presentatrice Anne-Marie van Leggelo, die tot
op heden BY MESH vertegenwoordigt als
ambassadrice. Inmiddels is het merk uitgegroeid tot een geliefd adres onder verschillende artiesten, filmsterren en presentatrices.
Dit jaar zal BY MESH opnieuw te bewonderen
zijn op het grootste premium lifestyle event
van Europa: Masters of LXRY.
BYMESH.NL

SUPER SUNDAY

9/12

ILAVY

FABULOUS FRIDAY

7/12
17.45 hrs

SATURDAY

8/12
16.30 hrs

Coutureshow Sepehr Maghsoudi

Coutureshow Oso Couture

*

*

Mainstage
19.00 hrs

Coutureshow Ilavy
Mainstage

Mainstage
20.00 hrs

Lingerieshow Ultraviolet
Mainstage

14.15 hrs

Coutureshow Addy van den Krommenacker
Mainstage

*

15.30 hrs

Coutureshow BY MESH
Mainstage

*

18.30 hrs

Coutureshow Addy van den Krommenacker
Mainstage

ULTRAVIOLET is een Internationaal fashion focussed lingerie en swimwear merk. Vanuit de
designstudio in Nederland creëert het luxe lingerie en swimwear collecties voor de cups A t/m F.
Het merk heeft brandstores in Nederland en Marokko en verkoopt zijn collecties exclusief bij
geselecteerde lingeriespeciaalzaken. Gemaakt van hoogwaardige materialen zoals kant en zijde,
waarbij net zo veel aandacht besteed wordt aan de pasvorm als het uiterlijk, zijn de collecties
bereikbaar voor elke vrouw die zich vrouwelijk, sexy en comfortabel wil voelen. Speciaal voor
Masters of LXRY heeft ULTRAVIOLET een limited edition collectie ontworpen, die alleen tijdens dit
event verkrijgbaar is. Ook geeft het een speciale ULTRAVIOLET lingerie masterclass, waarin je op
de hoogte wordt gebracht van de laatste trends en een persoonlijk advies meekrijgt.
U LT R AV I O L E T L I N G E R I E . C O M

SEPEHR MAGHSOUDI

OSO COUTURE
Er staat geen maat op couturier Achmed Oso.
Na de afgelopen jaren bekende actrices te
hebben laten schitteren op de rode loper en
leden van het Koninklijk Huis te hebben
gekleed, maakt vakman Oso nu zijn première
op Masters of LXRY met een modeshow waar
de vonken vanaf zullen spatten. Hier toont hij
handgemaakte jurken van luxueuze stoffen
zoals jacquard, kant en natuurzijde, die
speciaal voor Oso Couture in Italië worden
gefabriceerd. Achmed Oso groeide op in een
gezin van twaalf. Zijn interesse in ontwerpen
en het vakmanschap van handwerk is hem
met de paplepel ingegoten. Bij Oso Couture is
maatwerk de standaard. Ieder onderdeel
wordt op het lichaam afgestemd en volledig
met de hand vervaardigd. Zijn ontwerpen zijn
van tijdloze schoonheid, gemaakte van de
fijnste stoffen en met aandacht voor de
kleinste details.
OSO COU T UR E. NL

Sepehr Maghsoudi is een Nederlandse
modeontwerper op wie we trots mogen zijn.
Hij heeft een bijzondere stijl waarbij hij
afwisselende vormen combineert met
verschillende texturen, prints en kleur. Zijn
collecties weerspiegelen zijn levendige
persoonlijkheid, zijn voorkeur voor vernieuwing en zijn grote liefde voor vakmanschap.
“Mogen creëren voelt als een voorrecht. Met
mijn designs wil ik mensen blij maken.” Na het
oprichten van zijn eigen label in 2008 trok
Sepehr al snel internationaal de aandacht. Zijn
werk verscheen in menig high-end modeblad
en hij presenteerde collecties tijdens de
prestigieuze Couture Fashion Week in Parijs.
De designer werd tweemaal geprezen met de
Edgar Vos Couture prijs, Fashion Designer
van het Jaar. In 2010 was Sepehr te zien in
het televisieprogramma Project Catwalk.
Naast zijn talent als modeontwerper schildert
hij ook al jaren. Eerder stond hij op de
grootste kunstbeurs in Nederland. Tijdens
Masters of LXRY kun je de nieuwste creaties
van Sepehr bewonderen tijdens een spectaculaire show.
SEPEH R M AG HSOUD I.COM

