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06/11/1987 - Belge - Célibataire

Studie’s en vormingen
2009:
2005 - 2008:

Vorming Design Innovation «Hoe vindt men een baan als Disigner»
bachelier in textiel: technieken van de mode en stylisme aan HELMO, Liège

1999 - 2005:

Algemeen onderwijs aan het Saint-Quirin college, Huy

Conceptie van trends en modellen, patronen, snit, naaien, passen.

Opties: communicatie, kunst geschiedenis, turnen.

Realisaties en stages
Januari-februari 2010: Gedurende 9 dagen, aankleedster van het evenement
«L’Éducation des jeunes filles», espace Delvaux

Januari 2010: stage als « costumière » voor het toneelstuk
«L’Éducation des jeunes filles» van Karin Clercq en Gabriel Alloing met Als producer: Lézards Cyniques

December 2009: stage bij de styliste Valentine Donck
Realisatie van patronen en prototypes van biologische materie.

2009: creatie en realisatie van mijn eigen collectie herfst/winter in biologische materie.
2008: stage bij de maatschappij Something blue te Boechout (Antwerpen)
Realisatie van kleine reeksen dames en kinder kleding met recuperatie stoffen als basis.

2008: stage bij de onderneming Sambalou te Biévène (Enghien)

Manueel Sérigraphie + verschillende taken( stock beheer, verkoop, voorbereiding van een nieuwe winkel)

Tentoonstellingen en modeshows
2009:

parcours van Luiks stylisme « M@de in Liège » 2 de editie, Liège

2009:
2008:

Artiesten parcours « les balades braivoises », Hannèche
Modeshow Isell in de « Hall des Foires, Liège »

Voorstelling van mijn herfst/winter collectie bij Exki

2007:
2007:

Collectie« les instruments de musiques »
Uitstalraam van mijn collectie « le surréalisme » bij Sinini

parcours van Luiks stylisme « M@de in Liège »
Tentoonstelling « récup’art », Soumagne

Organisatie+ tentoonstelling van een silhouet « les Guillemins »

2006:

Modeshow in « la Fabrik », Herstal
Voorstelling van mijn collectie « la loi de la nature »

Bekwaamheden

Artistiek en techniek: Stylisme, Industrialisatie, Modélisme, Patronage, Gradation.

Algemeen

Studie van de mode, geschiedenis van het kostuum.

www.cobaltinternationalgallery.com – info@cobaltinternationalgallery.com
rue Vandernoot 23 bte B - 1080 Bruxelles - +32 (0) 476 / 771 663
Les Mercredi & Vendredi de 16h à 19h - Les Samedi & Dimanche de 13h à 18h

