
TIP VAN 
SEBASTIAAN:

Bezoek tijdens FDFA vooral 
ook de FDFAVOURITES, onze 
hotspots, in de binnenstad en 

het Modekwartier, die beide 
ook nog eens prachtig versierd 

zijn dankzij het REFLAGS 
project.

SEBASTIAAN
KRAMER.
C R E AT I E F L E I D E R F D F A

“Als zevenjarig jongetje ontwierp ik 
cruiseschepen, horloges en kleding. Ik 
knutselde net zo makkelijk 3D maquettes 
in elkaar als kleren. Vanaf mijn tiende 
wilde ik modeontwerper worden. Ik wist 
heel zeker dat ik kleding wilde ontwérpen, 
niet naaien. 

Omdat ik zo goed wist wat ik wilde, had ik 
haast om de middelbare school af te maken. 
Dus deed ik al op mijn vijftiende, met tien 
schetsboeken vol kledingontwerpen onder 
mijn arm, toelatingsexamen voor ArtEZ in 
Arnhem. En werd aangenomen. Dat was als 
vijftienjarige even wennen: klasgenoten 
die al dertig waren, die óók talent hadden. 
Niet langer eenoog in het land der blinden. 

In 2005 ben ik afgestudeerd en ging ik aan 
de slag als freelance ontwerper voor een 
aantal grote modemerken. Inmiddels was 
ik verliefd geworden op Sjaak (Hullekes, 
red.), met wie ik vrij snel een eigen label 
begon. We gingen samenwonen in Arnhem, 
hoewel ik nog steeds droomde van werken 
in het buitenland. Maar in Arnhem was het 
voordelig wonen en het voelde heel vrij, 
niet zo op elkaars lip als in de Randstad. 
We konden hier in volledige vrijheid 
doorwerken en onze eigen gang gaan. 

Wij maakten in 2005 het begin mee 
van Modestad Arnhem: de allereerste 
Modebiënnale, de opstart van het 
Modekwartier in Klarendal. En de creatieve 
industrie is nog steeds groeiende; we zijn 
echt een stad van de maakindustrie. Dat 
is belangrijk, want met de makers volgen 
productie en retail op den duur vanzelf. 

In 65 jaar is de modeafdeling van ArtEZ 
verankerd in de stad. We vieren de tiende 
Nacht van de Mode en verwelkomen State 
of Fashion als mooie nieuwe aanvulling op 
FDFA. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar 
en heb ik veel zin in. Kortom: er valt in 
Arnhem veel te vieren deze maanden.” 
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