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De leesmanieren samen!

Mode, mode
De modeshow
In shock
Als Babette binnenkomt, is het al gebeurd. Eerst gelooft ze haar ogen niet, ze is maar even
weggeweest. En ze had de deur toch op slot gedaan? Of niet? Jawel, ze staat stokstijf stil mét
de sleutel in haar hand. Achter haar hoort ze de deur opengaan. Wie komt er binnen? Voordat
ze het beseft, staan Daniël, Sjoerd en Abnet naast haar.
‘Waarom gil je zo?’ vraagt haar vriendin Abnet. ‘Je weet toch dat wij bezig zijn met de
belichting. De modeshow begint al over drie kwartier.’ Gillen? Babette kan het zich niet
herinneren. Ze is in shock en ze is niet de enige. Langzaam zien de anderen wat er met de
kledingstukken is gebeurd. Alle drie staren ze met open mond naar hun collectie die compleet
vernield is.

Wie?
Alle kledingstukken zijn gescheurd, gerafeld en zitten onder de vlekken. Ook de mooiste outfit
is aan flarden. Drie weken keihard werken in één klap in de prullenbak. Naar een goede
beoordeling kunnen ze nu ook wel fluiten. De modeshow is voor een opdracht op school. Ze
werken aan een groot kunstproject waarvoor alle groepen wat moeten maken. Gisteren hebben
de kinderen elkaar al even wat laten zien. Vandaag is het voor de overige groepen en voor
familie.
De andere kinderen waren erg enthousiast over de mooie kleding. Het groepje van Sharon leek
zelfs een beetje jaloers. Wacht eens even ... zij zouden toch niet? Nee, dat kan Babette zich
bijna niet voorstellen. Of wel? En, bedenkt ze ineens, zei haar broer gisteren in een ruzie niet
iets van ‘Als je nu niet ophoudt, verniel ik al je lievelingsspullen!’ Hij zit in de aula, misschien is
hij even weggelopen en ... Nee dat kan niet, toch?

Zwerfkat
Het laat Babette en haar vrienden
niet los. Een beetje verslagen zitten
de kinderen in de klas. ‘Hé,’ roept
de meester ineens, ‘nou is die
zwerfkat weer ... Sjoerd wil jij ... Of
toch niet, laat maar. Ik dacht even
dat die kat weer binnen was. Maar
het is het raam dat nog openstaat.
Doe jij het even dicht, Sjoerd?’
Het groepje van Babette spreekt
met de meester af dat ze de
kledingstukken proberen te
repareren en volgende week toch
nog een modeshow organiseren.
Morgen onderzoeken ze met z’n
allen wat ze nog kunnen doen om
de schuldige te vinden. Er móet
toch ergens een aanwijzing zijn die
naar de dader leidt ...
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Mode als kunstvorm
Ken je dit lied van Kinderen voor Kinderen?
Mode mode
Alles nadoen van tv
Mode mode
Nou ik doe er niet aan mee!
Wat doe jij? Volg jij de mode op de voet? Of kan het je niet zo veel schelen wat je aanhebt?
Mode laat zien wie je bent. Maar mode is ook kunst.

Trend
Een nieuwe modetrend begint vaak op tv. Mensen kijken wat artiesten dragen en doen dat na.
Ook modeontwerpers zorgen voor nieuwe mode. Een ontwerper bedenkt en maakt nieuwe
kleding. Er zijn ontwerpers voor confectiekleding: vaste maten en grote hoeveelheden. En
ontwerpers die ‘haute couture’ maken: precies op maat en een enkel exemplaar. Sommige van
die ontwerpers gaan nog een stapje verder en maken complete kunstwerken. Vaak is die kleding
zo apart, dat het niet goed te dragen is. Net als een schilderij is het vooral bedoeld om naar te
kijken.

Beroemd
Haute couture is erg duur. Beroemde en rijke mensen zijn er vaak dol op, omdat ze iets
bijzonders willen. Ze kopen natuurlijk niet zomaar een jurkje in de winkel. Stel je voor dat
iemand anders hetzelfde draagt.
Als veel beroemde mensen kleding dragen van
een ontwerper, wordt hij vaak ook bekend.
Beroemde ontwerpers zijn:
• Mart Visser
• Viktor en Rolf
• Daryl van Wouw
• Jan Taminiau

Ontwerper worden
Pam Straathof zou graag haar naam onder aan het lijstje zien staan. Pam is zestien jaar.
Ze zit op het vmbo in Amsterdam en wil graag modeontwerpster worden. Pam is gek
op kleding bedenken en maken. Vooral het combineren van verschillende stoffen vindt
ze gaaf. ‘Het is leuk om uit te proberen wat bij elkaar past. Meestal leg ik alles op de
grond om een te beetje mengen met kleuren en patronen.’

Kunstbende
Dit jaar maakt Pam voor het eerst kleding voor een modeshow. Ze doet mee aan een
kunstwedstrijd: Kunstbende. Daar kunnen jongeren laten zien hoe ze met kunst bezig
zijn. Er zijn verschillende groepen: dans, muziek, theater, taal, film en fashion. Pam
heeft zes kledingstukken ontworpen. Twee vriendinnen dragen de kleding voor haar
modeshow ‘De winterkoning’.
‘Bij het ontwerpen van de kleding heb ik gedacht aan de winter, aan sneeuw en ijs.
De hoofdkleur is wit. Ik ben benieuwd wat de jury ervan vindt.’
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Als Pam door de voorronde komt, mag ze meedoen aan de grote finale. Wie weet wint
ze de Gouden Rat, de hoofdprijs van Kunstbende. Dat zou een goed begin zijn van haar
loopbaan als ontwerper!

Vroeger hadden brillen niets met mode te
maken. Iedereen met slechte ogen droeg
ongeveer dezelfde bril. Tegenwoordig zijn er
allerlei verschillende monturen te koop en
doet ook de bril mee aan
nieuwe modetrends.
Een kledingstuk dat al vanaf 1959 in de
mode is, is de spijkerbroek. Wel is er steeds
een ander model hip. Vandaar dat er in
Nederland ieder jaar weer vijftien miljoen
spijkerbroeken verkocht worden.
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