De collectie Lente-Zomer 2017

Unieke stukken
Wanneer de zomer er aankomt, laat Delphine Quirin al haar creativiteit de vrije loop om meer extravagante
unieke stukken te ontwerpen voor huwelijken of privé bestellingen. Hoewel pasteltinten en katoen nog steeds
goed vertegenwoordigd zijn, laten ze niettemin plaats voor zuurstokkleuren en meer ‘fun’ materialen, zoals
stro en spons, die een frisse toets verlenen aan uw zomerkleren.
De lente- zomer modellen
In haar collectie voor de LENTE- ZOMER 2017 zien we, naast baretten, gekleurde voiles, capeline hoeden,
petten en tulbanden in lurex, een evolutie van deze modellen naar modellen die meer zomers zijn en leven
geven aan de collectie.
Bij die laatste is er onder andere een versie van baretten in katoen-lurex beschikbaar, met of zonder pompon,
net als zomer capeline hoeden (winterversie in vilt) in stro met een rand in katoen, wat zorgt voor een dubbel
effect qua textuur en kleur die de gracieuze stijl van de hoed verder versterkt. Ze is beschikbaar met of zonder
fond, net zoals de petten in paille, die dan weer een sportswear chic toets verleent aan uw kleren. Bij de
nieuwigheden zijn er ook twee herziene versies van de bolhoed, beiden gevlochten strookjes van versierd
papier, de ene met een rand in katoen en de andere met een opgerolde boord en strik achteraan. Dé grote
vernieuwing van deze collectie is het gebruik van spons voor tulbanden met zuurstokkleuren die u
terugbrengen naar de jaren tachtig.
Over Delphine Quirin
In een pittoresk straatje in Luik is een klein team dat bestaat uit weefsters, naaisters en borduursters druk
in de weer om mode accessoires te maken die worden gedragen van Japan tot Ierland, Rusland en de
Verenigde Staten. Dit mode atelier - dat internationale bekendheid geniet - wordt geleid door Delphine

Quirin, een getalenteerde en gepassioneerde Belgische ontwerpster die al meer dan twintig jaar actief is.
Hoeden nemen een belangrijke plaats in binnen haar collecties want Delphine durft die op de voorgrond te
zetten en die een elegante en tijdloze toets te verlenen. Er zijn ook sjaals die kunnen worden omgevormd
tot mutsen en handschoenen die samengaan met de sjaals.
Delphine Quirin is al op zeer jonge leeftijd gepassioneerd door accessoires wanneer ze in de koffers van
haar grootmoeder op zolder duikt. Die interesse voor oude kostuums heeft haar ertoe aangezet om
Kunstgeschiedenis te studeren aan de universiteit van Luik. Als pas afgestudeerde stapt ze in de
modewereld binnen door hoeden op maat te maken voor ceremonies. Twee jaar later opent ze haar
boetiek in een oude wijk in de stad. Maar het is het jaar erop, in 1999, tijdens een voorstelling van haar
collectie op de beurs « Première Classe » in de Tuileries in Parijs, dat ze erkend wordt door de
allergrootsten. De internationale kopers moedigen haar aan en verkopen haar ontwerpen over heel de
wereld. Ondanks deze internationale faam en talrijke bestellingen worden de stukken voor elk verkooppunt
uitgevoerd in unieke oplage. Alles wordt er op artisanale wijze vervaardigd. Deze ontwerpplek kan u
meerdere keren per jaar ontdekken tijdens de regelmatige openingen of op afspraak.
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