
@prinsjesfestiva (zonder l)

facebook.com/prinsjesfestival

Standhouders
- Biberghats - biberghats.nl
- Designhoeden Myra - designhoeden.nl
- Elza Wingelaar - elzawingelaar.nl
- Emmy Jaarsma Design - emmyjaarsma-design.nl
- EMWE hoofddeksels - emwehoofddeksels.nl
- Esdee Hoeden - esdee.nl
- Hats by Elly - hatsbyelly.nl
- Hoeden en Zo - hoedenenzo.nl
- Ingeborg Steenhorst Couture - ingeborgsteenhorst.com
- Lillian Spoelstra - lillianspoelstra.nl
- MenL haarmode - menlhaarmode.nl
- Mirjam Nuver hoedenontwerpster - mirjamnuverhoeden.nl
- The Hatlab - thehatlab.nl
- Maison Albert - maisonalbert.nl
- Somerset House country lifestyle - somersethouse.nl
- Meta Leefkens - metaleefkens.nl
- Eve’s sieraden - evessieraden.nl
- Hoedendingen - hoedendingen.nl
- Hoedenmallen van der Broek - hoedenmallen.nl
- NOMONRO - nomonro.com
- Oorbellen van Marthje - oorbellenvanmarthje.nl
- Pierre & Pierre Millinery Supplies - pierre-et-pierre.net
- Wandelstok-winkel - wandelstok-winkel.nl
- Stijlateliers - stijlateliers.nl
- Tassenatelier Van alkine - vanalkine.nl
- Rotterdam Barbers - rotterdambarbers.com
- Kevin Shoeshine – kevinsamericanservices.com
- Paul van der Blom Fotografi e - paulvanderblom.com
- Komische portretten - komischeportretten.nl
- Uit de Pan - uitdepan.nl

Streekmerken:
- (H)eerlijk IJsseldelta

- Vechtdal producten

Vlees:
- Buitengewone varkens

- Natuurboeren

- De Veldhoeve

Zuivel:
- Weerribben zuivel

- Buff alo Farm Twente

Wijn & bier
- De Reestlandhoeve

Groenten
- Culibes

- Johma

Olie:
- Colzaco

- Stichting Vlasmanifestatie

2015
Waar en wanneer 

Zaterdag 12 september 
op het sfeervolle 
Lange Voorhout
Kom om 16:00 uur genieten van 
Nederlands grootste hoedenshow.

Zaterdag 12 september 

Nederlands grootste hoedenshow.

te vinden Op de markt
Van 12:00 tot 18:00 uur

Kom genieten van Nederlands 
grootste hoedenshow

Nederlands grootste hoedenshow.Nederlands grootste hoedenshow.

Kom genieten van Nederlands 

2.000 
zitplaatsen!



Politici

De hoeden uit de  
politiek
Herinnert u ze nog, de hoeden van  
Prinsjesdag 2014? De mooiste en  
opvallendste hoeden gedragen door  
vrouwelijke politici. Je ziet ze bij ons.  

Presentatie 

Presentatie door  
Victoria Koblenko

Ontwerpers

Dutch Design
De hoeden van toonaangevende 
Nederlandse ontwerpers: Meta Leefkens, 
Mirjam Nuver en Dirk-Jan Kortschot (de 
Hoedenmaker) zullen je zeker verrassen 
en verleiden.

Jong Talent

Jong Talent
Ruim aandacht voor jong talent: op de  
catwalk de beste ontwerpen van de  
hoedenontwerpwedstrijd voor studenten.

Heren

Heren opgelet!
Speciale aandacht voor de herenhoeden. 
Het Haagse Maison Albert toont haar  
nieuwste collectie, van modern, klassiek tot 
stoer en van panama, bolhoed tot stetson.  

Muziek

Swingen met de Small 
Time Crooks en DJ Nijkie
De stoere bebaarde heren van de Small 
Time Crooks zorgen voor hun unieke mix 
van vintage en moderne muziek. Ook DJ 
Nijkie zal helpen er een wervelend feest van 
te maken.

PrinsjesMarkt

Van 12:00 tot 18:00 uur:  
PrinsjesMarkt 
Kom naar de grootste hoedenmarkt van  
Nederland. Naast veel exclusieve en  
originele hoeden vind je hier ook sieraden, 
mode, tassen, een cartoonist, fotograaf,  
barbier, schoenpoetser en nog veel meer.

Kom ook

Kom ook en zet  
je hoed op!
Zet je mooiste hoed op en maak kans 
één van de drie publieksprijzen: een 
overnachting en diner bij Landhuishotel 
de Bloemenbeek in de Lutte; twee kaart-
jes voor het Holland Dance Festival of 
een mand streekproducten uit Overijssel.
Kom je met hoed? Laat je dan gratis 
fotograferen in jaren ‘20 stijl!

Deelnemers

Culinair
Prinsjespartner Provincie Overijssel  
laat u kennismaken met unieke streek- 
producten. Een greep uit het aanbod:  
(H)eerlijk IJsseldelta, Vechtdal Producten, 
Buitengewone Varkens, Natuurboeren, 
De Veldhoeve, Weerribben Zuivel, Buffalo 
Farm Twente, De Reestlandhoeve, Culibes, 
Johma en Colzaco.


