
 

 

PERSBERICHT 

	
Modelabel SUE komt met andere definitie 
‘schoonheid’ tijdens Amsterdam fashion week 
 
Afgelopen Amsterdam fashion week debuteerde modelabel SUE met 
‘seated fashion’. Mode speciaal voor rolstoelgebruikers. Een primeur 
voor de modeweek: rolstoelen in plaats van ‘lopende’ modellen op de 
catwalk. De aankomende fashion week is SUE terug. Ditmaal met een 
nieuwe lijn voor de ‘rollende’ én ‘lopende' vrouw. 
 
Nog maar een krappe twee weken te gaan, en dan zal Kelly Sue voor de tweede 
maal met haar label SUE over de catwalk gaan tijdens de Mercedes-Benz Fashion 
Week Amsterdam. De ontwerpster zal deze editie debuteren met kleding voor 
rolstoelgebruikers én lopende dames, omdat SUE het onderscheid tussen lopend en 
rollend wilt wegnemen. 
 
Stylish, óók op wielen 
Haar label ontstond uit onvrede over het oncomfortabele, karige confectie-aanbod 
voor rolstoelgebruikers. “Met SUE wil ik er niet alleen voor zorgen dat 
rolstoelgebruikers er stijlvol uitzien, ik wil ook dat ze meer betrokken worden in ons 
sociaal-maatschappelijk beeld.” Het bestaande mode-aanbod valt vaak minder mooi 
in een zittende houding, laat staan of het lekker zit wanneer je de hele dag in een 
rolstoel zit. De kleding die wél geschikt is voor rolstoelgebruikers is vaak niet stijlvol 
en modisch. Maar daar zal Kelly Sue met SUE verandering in te brengen. 
 
Diversiteit is het credo 
Modeland is aan het veranderen. Grote modebladen en shows wereldwijd laten de 
grenzen tussen man en vrouw vervagen, maar ook ‘het standaard’ 
schoonheidsideaal wordt aan het wankelen gebracht. Met de catwalkshow in januari, 
waarbij modellen in en uit rolstoel te zien zullen zijn, hoopt SUE het heersende 
schoonheidsideaal te verbreden naar een realistischer beeld van de samenleving. 
 
De collectie 
Rebels, stoer en zachte silhouetten zijn de basisingrediënten voor de nieuwe 
collectie. In de collectie zijn verschillende invloeden te zien, van streetstyle, casual 
en een kleine punk-twist. Denim en  zachte vloeiende stoffen voeren de boventoon 
van de collectie. 
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Voor meer informatie en beeldmateriaal, neem contact op met: 
 
Kelly Sue 
E-mail: Kelly@sue-online.nl 
Tel. nr.: +31(0)6 10 39 63 62 



 

 

www.sue-online.nl 
 
 
Over SUE. 
Door het project Fashion on Wheels dat Kelly Sue in 2014 heeft gewonnen, is zij 
geïnspireerd geraakt om een aangepaste confectielijn op te zetten.  
Sindsdien is zij bezig met de ontwikkeling van ‘Seated Fashion’ en streeft zij met 
SUE naar meer diversiteit en participatie in mode, media en maatschappij.  
Afgelopen juli heeft Kelly Sue haar label SUE gelanceerd op Mercedes-Benz Fashion 
Week Amsterdam en heeft zo een eerste verandering teweeg gebracht in het 
modelandschap.  
 
 
 
	


