
 

Persbericht, 22 mei 2021 

Modecreaties Eurovisie Songfestival 
binnenkort te zien in Tilburg 

Van 9 juni 2021 tot en met 10 juli 2021 (onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen) 

Het was de afgelopen week groot feest in Rotterdam. Liefhebbers van het 
Eurovisie Songfestival konden hun hart ophalen aan spectaculaire shows en 
spetterende fashion statements. De organisatie van het Songfestival besloot de 
presentatoren en Nederlandse artiesten in creaties te hullen van eigen bodem. 
Het TextielMuseum haalt 7 van deze bijzondere stukken naar Tilburg. Te zien 
zijn onder andere de outfits van Edsilia Rombley van de hand van Tess van 
Zalinge en Elzinga Studio, de japon voor Chantal Janzen door David Laport, de 
creatie van modehuis Maison the Faux voor host Nikkie de Jager en de jurk 
voor zangeres Davina Michelle van Martan.  

                      

                                              Foto's: Chris Philippo/NPO/NOS/AVROTROS 

Het idee voor deze presentatie werd geboren toen modeontwerper Tess van Zalinge de 
opdracht kreeg om een outfit te ontwerpen voor het Songfestival. Van Zalinge stond al 
gepland als één van de ontwerpers in de groepsexpositie Makersgeheimen die vanaf 26 
juni te zien is in het TextielMuseum. In deze tentoonstelling is te zien hoe kunstenaars, 



vormgevers en modeontwerpers hun ideeën tot stand brengen, van schets tot 
eindproduct. 

Eurofashion, creaties van het songfestival is vanaf 9 juni (onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen) te zien in het TextielMuseum in Tilburg.  

Het TextielMuseum is momenteel gesloten voor publiek. Het TextielLab is open voor ontwerpers en kunstenaars 
die werkdagen hebben geboekt. Bekijk de website voor actuele informatie over de bezoek- en 
openingstijden: www.textielmuseum.nl 
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Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Femke Vos 
via femke.vos@textielmuseum.nl  of +31 (0)6 - 532 25 426. 

 

Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf, gevestigd in een voormalige 
textielfabriek in Tilburg. Het is de enige plek ter wereld waar design, kunst, mode, erfgoed én innovatie 
op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie van inspirerende tentoonstellingen, workshops 
en het gespecialiseerde TextielLab voor het maken en innoveren van textiel maakt het museum uniek 
in zijn soort. 
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