
Kidorama
200 jaar kindermode

Kindermode is voortdurend in ontwikkeling. Zij wordt inclusiever en 
duurzamer. Elk jaar komen er nieuwe labels bij. Dit is de gedroomde 
kans voor het Mode & Kant Museum om een tentoonstelling te wijden 
aan kindermode, van 8 juli tot 5 maart 2023. Via de mode vertelt 
Kidorama het verhaal van de plaats van het kind en de ontwikkeling van 
zijn individualiteit. Een tentoonstelling die door haar scenografie en 
inhoud zowel tot de kinderen spreekt die wij zelf ooit waren als tot die 
van nu. De extraatjes? Veel activiteiten voor kinderen en gezinnen en 
gratis toegang tot de tentoonstelling voor jongeren onder 18 jaar! 

Persbericht 

Deelnemende ontwerpers en Modehuizen 

Via een thematisch en chronologisch parcours stelt Kidorama 
vragen over de huidige mode voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
Verschillende thema's behandelen het eigen karakter van deze 
mode en haar evolutie van 1820 tot 2020: de nabootsing van de 
mode voor volwassenen, modellen speciaal ontworpen voor 
kinderen, of de groeiende belangstelling van de luxe-industrie.  De 
tentoonstelling neemt ook sociale kwesties onder de loep zoals de 
verantwoordelijkheidszin in de mode-industrie of de constructie 
van gender en de ontwikkeling van gemengde of uniseksmode.

Kidorama gaat uiteraard over kinderen, maar is er natuurlijk vooral 
vóór kinderen!
De tentoonstelling biedt niet alleen een scenografie die jong en oud 
kan bekoren, ze biedt ook talrijke activiteiten voor kinderen: 
 • een leuke en interactieve rondleiding 
 • een kleurboek dat rechtstreeks geïnspireerd is  
    op de gepresenteerde stukken 
 • workshops met paper dolls op speciale dagen  
    die aan kinderen zijn gewijd, zoals de   
    Internationale Dag van de Rechten van het Kind,  
    Sinterklaasdag, enz.
 • een Family Day, een activiteit die ons museum  
    voor het eerst organiseert…

Aiko, Anne Kurris, Baby Dior, Balmain, Bonpoint, Bonjour Maurice, 
Buissonnière, Caroline Bosmans,   Cos I Said So, Castelbajac, 
Converse, Dujardin, Elisabeth de Senneville, Gaultier Junior, 
Infantium Victoria, Jacquemus, Jean-Charles de Castelbajac, JBC, 
Kid Cool, Lacoste, Lanvin, Lanvin Petite, Marine Serre, Max & Lola, 
Milk On The Rocks x FILA, MM6 Maison Margiela, Noukies,  
Off-White, Paco Rabanne, Petit Bateau, Petit Pli, Pierre Cardin, 
Pourquoi Princesse, Ralph Lauren, Sonia Rykiel, Sonia Rykiel 
Enfant, Thom Browne, Tom & Boy, Walter van Beirendonck



Mode & Kant Museum Het Mode & Kant Museum is ondergebracht in een groep 
historische huizen in het hart van Brussel, op een steenworp van 
de Grote Markt en bewaart ongeveer 15.000 stukken kantwerk, 
kleding en accessoires die dateren van de 16e eeuw tot vandaag. 
Er worden ongeveer 15.000 stukken kant, kleding en accessoires 
bewaard die dateren van de 16e eeuw tot vandaag. De collecties zijn 
de belangrijkste ter wereld op het gebied van de Brusselse creatie 
en kleding, die het in een Belgische en internationale context wil 
plaatsen. Zo blijft de herinnering aan de Brusselse mode bewaard. 
Sinds verscheidene jaren versterkt het team van het museum de 
dialoog tussen geschiedenis en hedendaagse mode.

Het textiel kan niet permanent worden tentoongesteld, omdat zulks 
de conservatie ervan niet ten goede komt. Het museum presenteert 
zijn collecties dan ook hoofdzakelijk via tijdelijke tentoonstellingen 
bestaande uit een honderdtal stukken en modellen.

Kidorama,  
200 jaar kindermode
 
Data
Van 08.07.2022 tot 05.03.2023

Adres
Mode & Kant Museum
Violetstraat 12 
1000 Brussel
T +32 (0)2 213 44 50
modeenkantmuseum.brussels 
Tarieven: € 8, € 6, € 4, gratis : 1ste zondag van de maand 

Communicatiebureau 
CARACAScom 
caracascom.com 
info@caracascom.com 
T. +32 (0)2 560 21 22 
M. +32 (0)495 22 07 92 
  
Mode & Kant Museum 
Diana Olaerts
diana.olaerts@brucity.be
T. +32 2 279 64 12 
M. +32 499 36 60 80

http://modeenkantmuseum.brussels  
mailto:info%40caracascom.com?subject=
mailto:diana.olaerts%40brucity.be?subject=

