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Copenhagen Fashion Week offentliggør
sommermodeugens officielle kalender
Copenhagen Fashion Week har netop offentliggjort den officielle kalender for den
kommende modeuge i august, der byder på comebacks fra flere danske brands og nogle
stærke showdebutanter.
Efter at have modtaget et rekordhøjt antal ansøgninger er den officielle kalender for Copenhagen
Fashion Week SS20 netop blevet offentliggjort. Der er tale om et særdeles stærkt felt bestående
af i alt 32 shows og syv præsentationer, hvor etablerede brands som Ganni, By Malene Birger og
Designers Remix er i selskab med fremadstormende rising stars som Saks Potts og Cecilie
Bahnsen.
Derudover er kendte brands som Henrik Vibskov, Soulland og Freya Dalsjø tilbage på den danske
showscene efter op til flere sæsoners fravær, og endelig kan Copenhagen Fashion Week løfte
sløret for en række nye navne, herunder Samsøe Samsøe og svenske Hope, der er blandt de
debuterende brands på modeugen.
"Vi har været lettere overvældet over ansøgerfeltet til den kommende modeuge, der udover at slå
alle rekorder i antallet af ansøgninger, også var et absolut kvalificeret og stærkt felt. Derfor er vi
også ekstra glade for at være lykkedes med en kalender, der på kun tre showdage rummer så
mange, interessante, dygtige og nyskabende brands fra både Danmark samt vores nabolande
Sverige, Norge og Tyskland,"siger Copenhagen Fashion Week's adm. direktør Cecilie Thorsmark.
Skandinaviske brands på kalenderen
Foruden de danske brands danner Copenhagen Fashion Week også rammen for en række
skandinaviske og tyske brands, nemlig norske Holzweiler, svenske Rodebjer, Stand, Little Liffner
og førnævnte Hope, samt tyske Lala Berlin og Mykke Hoffman.
Blanche åbner ballet
Det bæredygtige brand Blanche vil skyde sommermodeugen igang med det officielle åbningsshow
tirsdag den 6. august kl. 9.00.
"Vi har arbejdet hårdt for vores plads i denne branche - og kæmper stadig! Vi er så stolte over,
hvor langt vi er nået, vores samarbejde med CPHFW og de tiltag, vi gør sammen mod den grønne
vej. Bæredygtighed ligger øverst i vores mindset, og vi glæder os til at vise, hvorfor vi fortjener at
lege med de store børn," siger Melissa Bech, Commercial Director hos Blanche.
Ny format for kalenderen
For at imødekomme det øgede antal brands på modeugens officielle kalender kommer shows og
præsentationer til at finde sted i overlappende, dog forskudte, time slots, således at man kan nå
det hele. For at sikre et optimalt flow, indsættes der flere pressebusser.

Se den officielle SS20 kalender her.
(Der tages forbehold for ændringer)
Copenhagen Fashion Week SS20 finder sted fra den 6. - 9. august.
Se den officielle kalender her.
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