Persbericht
December 2019

CREATIVA BRUSSEL 2020
Ontdek Femmes d’Aujourd’hui en de lentesfeer tijdens deze editie!
SAVE THE DATE: van 13 tot 16 februari
#creativabrussels
#cakebrussels
#textilefestival
Van 13 tot 16 februari wordt in Brussels Expo opnieuw de Creativa-beurs gehouden. Dit jaar
komt de beurs met allerlei belangrijke innovaties: bezoek meer dan 200 exposanten en ontdek
350 workshops tijdens deze 4 dagen.
De editie van 2020 viert de nieuwe samenwerking met Femmes d’Aujourd’hui. Het tijdschrift
voor actieve vrouwen biedt als partner workshops aan met een nieuwe stijl. Een andere
belangrijke partner en het thema van de beurs: de lente. Een kuur vol frisheid voor Creativa
Femmes d’Aujourd’hui, die liefhebbers van creativiteit, DIY en trends inspireert met allerlei
goede ideeën. En voor wie graag naait is er deze keer nog meer nieuws: samen met Burda zal een
nieuw concept belicht worden, een ode aan textiel en naaien. Vergeet tot slot niet “Cake &
Sugar”, met de nieuwste trends, waar bloemen en kleine vogels van de komende lente in een
gesuikerde versie verschijnen.

Textile Festival by Burda

Denk je aan naaien, dan denk je aan patronen of draad, maar je ziet niet direct mannen voor je die
een naald in hun hand houden (als we Yves Saint Laurent en de anderen even buiten beschouwing
laten). Maar uniek op Creativa Femmes d’Aujourd’hui: een naaiworkshop voor mannen! Op het
programma: maak een “boxershort voor mannen” of "op maat maken en vermaken van kleren”, en
volgens het zero-waste-idee: “aanpassen en repareren in plaats van weggooien”.
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De rode draad van dit eerste “Textile Festival by Burda” zijn de workshops voor alle ervaren
en onervaren amateurs. ‘Self-made’ en ‘hand-made’, is een opkomende trend. Burda, de expert in
patronen, organiseert dit jaar een fantastische wedstrijd. De winnaar wint een bezoek aan de
Burda Fashion Factory en ontmoet de designers op het hoofdkantoor van Burda in Offenburg in
Duitsland.

De modewedstrijd “Mijn jurkje van bedrukte stof” staat voor iedereen open. Het principe: naai
een jurkje en show het 's avonds op de catwalk op de Creativa-beurs. Alle info staat op de site:
www.patronsdecouture.com Ga de uitdaging aan! Tijdens de modeshow op donderdagavond
wordt je creatie beoordeeld door een jury bestaande uit Oriane La grande rouge, Astrid de Poix en
David Jeanmotte, die geen introductie meer nodig hebben.
Een andere wedstrijd wordt georganiseerd samen met Mondial Textile (gratis stof, beperkt aantal
plaatsen) om een teddybeer te maken. Patronen van Burda worden aangeboden, of je nu
eenhoorn, nijlpaard of aap bent. Je schattige creaties worden beoordeeld door een deskundige
jury.

Creativa & Femmes d’Aujourd’hui: een veelbelovende samenwerking!

Het was voor Creativa vanzelfsprekend om een partner te zoeken die zich op hetzelfde publiek
richt. Het grootste evenement van België, met bijna 20.000 bezoekers per editie. Creativa Femmes
d’Aujourd’hui 2020 wordt de 250e editie en is nog altijd de belangrijkste beurs voor creatieve
vrijetijdsbesteding en ‘do it yourself’.
Femmes d’Aujourd’hui is het meest gelezen vrouwentijdschrift van Franstalig België met bijna
400.000 lezeressen. Elke maand biedt Femmes d’Aujourd’hui ook een culinair tijdschrift aan,
Délices, een heerlijk bijvoegsel waar actieve vrouwen dol op zijn.
Deze dynamische en interactieve samenwerking biedt meer dan 350 workshops, culinaire
demonstraties, exposities en animatie voor jong en oud!
4 intense dagen met als extraatje enkele nieuwigheden: modeshow, Espace Délices van
Femmes d’Aujourd’hui in samenwerking met verschillende chefs, sportworkshop met een
sportieve coach, Home Organizer-workshop, lifestyleadviezen, relooking- workshop, … en
nog veel meer!

Cake and Sugar

De fans van cake design, en het worden er steeds meer, zullen heel enthousiast zijn over deze
editie, waar veel ‘sterren’ hun opwachting maken. Tijdens masterclasses op thema leer je alle
geheime en bijzondere technieken van cake design.
Cake & Sugar begroet met groot plezier Silvia Mancini, een bekende Italiaanse
cakedesigner die de technieken perfect beheerst. Haar indrukwekkende creaties zijn meer dan
levensecht.
Neem ook deel aan de masterclass van Nathalie Flappers, ”The Alchemist of Cake”, Lucia
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Simeone,
en
nog
veel
andere.
Maar ook Maité Sartieaux (een jonge Belgische cakedesigner) die een lucky luck gaat maken.
Voor de volwassenen een workshop om een suikerpasta te maken van 1m hoog. Voor de kids,
verwezenlijkingen rond het thema Frozen. Elke deelnemer neemt zijn creatie terug naar huis.
Hoogtepunt is een parade van 8 suikerpastajurken op vrijdagavond. We hebben al eerder
chocolademodeshows gezien, maar Cake&Sugar innoveert en paradeerd in suikerpasta.
De Renshaw Academy, waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt, wordt geleid door Sabine van
Melle Blush. Renshaw is al meer dan 120 jaar expert in taarten en koekjes en deelt zijn
technieken en inspiratie voor het decoreren van taarten tijdens een academische show op een
podium.
Eén van de vele workshops van Cake & Sugar is Fancy Cake dat een workshop voor lekkerbekken
aanbiedt waar de bezoekers zeker op af zullen komen: je kunt er leren hoe je hun beroemde Mélo
Cake maakt! (Beperkt aantal plaatsen).
En als je je talenten graag vergelijkt, kan je meedoen aan een wedstrijd rond het thema ‘de haute
couture’ georganiseerd door Creativa Femmes d’Aujourd’hui. Voor de amateurs is er een echte
funcategorie en voor de meer ervaren deelnemers een categorie cake design. Informatie en
inschrijving via de website Creativa.eu.
Er is zoveel te zien, te doen en te ontdekken. Creativa blijft verbazen!

De grootste Belgische bijeenkomst van Do It Yourself
en Cake Design is ook in 2020 origineel en verrassend!
Praktische informatie

De verkoop van VIP-tickets start in de loop van december 2019.
Kinderen zijn natuurlijk van harte welkom, op donderdag of vrijdag met hun school. Maar
natuurlijk ook met hun gezin, op zaterdag en zondag tijdens de Creativa KIDS-workshops.
Goed om te weten: voor verenigingen geldt een speciale prijs. 5 euro in plaats van 10 euro voor
een fantastische groepsactiviteit. Reserveringen via e-mail.

PRAKTISCHE INFO
Datum: Van donderdag 13 tot zondag 16 februari 2020
Plaats: Brussels Expo – paleis 7
Openingstijden: iedere dag van 10u tot 18u. Donderdag tot
21 uur
Tarieven:
• Volwassen VOORVERKOOP: € 8,50
(ter plaatse: € 10)
• Tot 16 jaar: Gratis
• Groepstic
•
• ket vanaf 10 personen: € 7 (uitsluitend via
internet)
• Scholen, op vrijdag (let op: beperkt aantal plaatsen
- verplichte reservatie).

creativeleisures@conceptum.eu
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Info en reserveringen:

https://brussels.creativa.eu
facebook.com/creativa.belgium
instagram.com/creativabelgium/

https://cakeandsugar.com/
https://textile-festival.be/
#creativabrussels
#cakebrussels20
#textilefestival
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Nathalie Woitrin
PR-specialist - My Cup of Tea

E-MAIL: nathalie@mycupoftea.be
M +32 477 37 01 47
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CREATIVA: Beurs n°1 voor creatieve vrijetijdsbesteding & Do it Yourself.
Al meer dan 20 jaar is Creativa DE beurs voor Do It Yourself met alle nieuwe trends op het gebied van creatieve
vrijetijdsbesteding. Een uniek evenement, dat in verschillende landen wordt georganiseerd (Frankrijk, Zwitserland,
Spanje).
Voor de 1ste keer koppelen het magazine Femmes d’Aujourd’hui en Creativa samen tot de beurs “Creativa
Femmes d’Aujourd’hui”.
Vier dagen lang bieden exposanten van creatieve vrijetijdsbesteding en professionals op het gebied van animatie
workshops uit alle sectoren aan, voor alle DIY-fans. Denk aan taartdecoratie, schilderen, mode, bloemschikken,
sieradenontwerp, knutselen, vergulden, keramiek, decoratie, scrapbooking, werken met karton, enz.
De gezamelijke organisatie is in handen van Femmes d’Aujourd’hui en Conceptum Exhibitions. Het
evenementenbureau is al meer dan 20 jaar marktleider in het organiseren van grote beurzen. Het organiseert
onder andere het Vakantiesalon Antwerpen, Megavino, Cake & Sugar, Sfeer, Belgian Boat Show & Float,
Countryside, Hunting,

Persinfo - Marie-Sophie van den Abeele
Hoofd communicatie Conceptum – Creativa
E-mail: mvandenabeele@conceptum.eu - T +32 2 808 41 61 - M +32 478 31 15 97

