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natürlich!

UITNODIGING

Aan al onze leden,
De Branchevereniging Mode Ambachten nodigt u van harte uit voor het EMTC 2018!
Van 10 tot en met 13 mei 2018 vindt het European Master Tailor Congress plaats in Zaandam. Tijdens dit
tweejaarlijkse evenement staat uitwisseling van kennis tussen Europese collega's op gebied van techniek,
innovatie en ambacht centraal.
De vijf deelnemende landen, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië en Nederland, organiseren bij
toerbeurt het EMTC. Dit jaar komt de eer toe aan Nederland, de organisatie van het congres is in handen
van de BMA.
De BMA geeft het EMTC dit jaar het thema 'Circulaire Economie' mee. Het congres draagt daarom met
trots de titel 'natuurlijk!/natürlich!'.
In het gevarieerde programma van lezingen, modeshows, en excursies is dit thema steeds de rode draad.
Hiermee willen wij duurzaamheid onder de aandacht brengen, en vragen wij onze deelnemers mee te
denken over hun rol als maker in een circulaire economie.
Het EMTC is een uniek moment om als makers, bevlogen vakgenoten, mensen met liefde voor mode en
vakmanschap, op nationaal en internationaal niveau met elkaar in contact te komen.
Wij willen u daarom uitnodigen om deel te nemen aan dit congres, en vragen u het EMTC ook onder de
aandacht te brengen van collega’s, studenten, cursisten of andere mogelijke geïnteresseerden.
Naast het bijwonen van het volledige congres is het ook mogelijk om u aan te melden voor losse
programmaonderdelen. Aanmelding vindt plaats door het bijgevoegde aanmeldingsformulier uit te
printen en volledig ingevuld per post, of een scan per mail aan ons terug te sturen.
Het EMTC kort op een rij:
Datum: 10 t/m 13 mei 2018
Locaties: Inntel Hotel Zaandam en Zaantheater Zaandam
Kosten vierdaags congres: € 420,- pp.
Zie voor het volledige programma: https://www.modeambachten.nl/emtc-2018/programma-programm
en volg ons op facebook: https://www.facebook.com/emtc2018/
Tot ziens in Zaandam!
Met vriendelijke groet,
namens de Branchevereniging Mode Ambachten
Anne Marie van der Veen - Bijkerk
voorzitter BMA

