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Modeshow

‘Het viel perfect samen. Het
Leger des Heils had een nieuwe
kledingwinkel geopend en wilde
bekendheid geven aan hun
winkel. En wij zochten een
Prokkelmogelijkheid.’

Samen op de catwalk. Je showt jezelf en de kleiding van het Leger des Heils.
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Modeshow
•

B
 etrek mensen van alle leeftijden. Kinderen tot ouderen
kunnen meelopen.

•

T rek voldoende tijd uit voor de voorbereiding. De deelnemers
genieten ook van het uitzoeken van kleding, het passen en het
oefenen op de catwalk. En het geeft hen de kans elkaar beter
te leren kennen.

•

L aat modellen met en zonder verstandelijke beperking samen,
hand in hand, op de catwalk lopen. Dit helpt mensen die het
eng vinden om alleen te lopen en geeft het publiek een mooi
beeld van wat Prokkelen is.

•

O
 rganiseer de modeshow op een publieke plek met veel
voorbijgangers, zoals een markt of in een winkelstraat.

•

H
 oud rekening met slecht weer en bedenk een alternatief voor
als het regent.

•

D
 e modeshow is een eenmalige activiteit, maar kan een
mooie basis zijn voor blijvende samenwerking of voor nieuwe
initiatieven. Zoals een kerstmodeshow in de winter.

‘Het Leger des Heils was zo enthousiast dat ze nu ook
onderdeel zijn geworden van het Prokkelcomité. Deze
modeshow was dus maar het begin.’

‘Als je die gezichten zag van alle modellen die de
modeshow liepen! Zo trots! En het publiek genoot er
ook echt van.’

•

M
 aak er een echte modeshow van met alle aankleding: een
prachtige rode loper, swingende muziek enz.

•

V ergeet niet om ook te zorgen voor mooie kapsels, make-up en
leuke accessoires. Dat maakt het beeld compleet. En het geeft
de deelnemers zelfvertrouwen als ze weten dat ze er mooi
uitzien.

•

Z org voor een hoogtepunt aan het einde, een bruid en
bruidegom bijvoorbeeld.

‘Ondanks de spanning en nervositeit onder de deel
nemers met een beperking, verliep de show perfect!’

Variaties
enk ook aan anderen die tweedehands verkopen, zoals
* Dkringloopwinkels
en weggeefwinkels.
rganiseer eventueel een modeshow met meerdere winkels.
* OGeen
mode om te showen, maar wel andere voorwerpen van,
* bijvoorbeeld,
de kringloopwinkel? Organiseer een alternatieve

show en toon in plaats van kleding lampen, stoelen, spelletjes
en kopjes.
www.prokkel.nl
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