Eindelijk, het is lente. De lucht is blauw, de zon schijnt en buiten
is het lekker warm. Kortom: tijd voor een nieuwe, luchtige
garderobe! De in Venlo geboren modeontwerpster Irene Heldens
(1984) weet er alles van. Haar lente/zomercollectie is doorspekt
met vrolijke kleuren, soepele materialen en leuke accessoires.
Laat die lange avonden maar komen, want met deze kleding zijn
wij er helemaal klaar voor om stijlvol langs overvolle terrasjes te
flaneren! Navenant vroeg Irene naar haar band met Limburg, haar
inspiratie en de absolute musthave van dit moment.
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Ondanks haar jonge leeftijd, heeft Irene

thuis.”

al een indrukwekkend CV opgebouwd.
Zij toonde haar collecties onder meer

Complete shop

tijdens Fashionclash Maastricht en Amsterdam International Fashion Week.
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Inmiddels heeft Irene al vijf collecties op

reversable jasje”, aldus Irene. “Overdag

haar naam staan. Hoewel deze allen een

draag je het jasje met de effen kant, bij-

eigen thema hebben, is er een duidelijk

voorbeeld op het werk, en als je ‘s avonds

signatuur zichtbaar. “Ik heb een grote

nog een feestje hebt, draai je hem om en

liefde voor mensen en culturen, vooral

ben je helemaal feestelijk in print.” Deze

voor de kleurrijke Afrikaanse en Zuid-

zal zowel op haar webshop te koop zijn

Amerikaanse”, aldus Irene. Deze liefde

als bij één van de verkooppunten waar

vertaalt zij in haar ontwerpen: culturele

Irene’s kleding wordt verkocht.

invloeden en prints zijn terugkerende
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