UITG ELICHT M ET… L IESEL OT ELZING A
In he t vijfde interview uit d e se rie ‘Uitg elich t’ ter g eleg en heid van he t 50 jarig jub ileum van Fon ds K w ad ra at sp reke n w e d it keer m et L iese lot Elizinga .
Lieselot Elzinga , m uzika nt, p erform e r en m odeontw erpe r, stu de erd e in 20 18
a f a an d e Ge rrit Rietveld Aca dem ie m et d e colle ctie B ab y’s B ers erk, w aa rm ee
ze in éé n klap ha ar na am ves tigde. Op d e Rietveld Aca dem ie ontm oette ze
M iro H äm ä läine n, m et w ie ze nu he t kledingm erk Elzinga run t. H et lab el w ord t
exclusie f verkocht d oor M atche sFa shion en d e colle ctie s w ord en onder
a nd ere g esh ow d tijde ns d e London Fa shion W ee k.
W a ar b en je op d it m om ent m ee b ezig ?
Miro Hämäläinen en ik (foto links) zijn bezig met
onze Resortcollectie 2021 en we maken een outfit
voor Edsilia Rombley, die dit jaar het Songfestival
presenteert. Ook maak ik veel muziek en ben ik
met mijn band Baby’s Berserk een album aan het
maken, dat naar verwachting rond november van
dit jaar uitkomt.
W a arvoor he b je d e lening van Fon d s
K w ad ra at g eb ruikt?
We hebben de lening direct na mijn afstuderen
aangevraagd. Ik kreeg toen de kans een collectie
te pitchen bij MatchesFashion, een van de
grootste moderetailers in de wereld. Hiervoor
moesten we niet alleen een samplecollectie
maken, maar ook een productielijn opzetten en
stoffabrikanten vinden. We hadden dus op korte
termijn geld nodig om te investeren, ook omdat
we naast dit alles niet fulltime konden werken.
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Met de lening van Fonds Kwadraat hebben we de collectie kunnen maken, en hem verkocht
aan MatchesFashion in London! Dit betekende het begin van onze carrière; zonder de
lening hadden we deze stap nooit zo snel kunnen zetten.
W a t he eft d e lening voor je
b eteke nd / w at w as he t
res ultaa t?
Heel veel! Zonder de lening
hadden we nooit zo snel kunnen
professionaliseren. We hadden
een klein startkapitaal nodig om
een studioruimte te huren, te
kunnen werken met
patroontechnici en onze eigen
stoffen te ontwerpen. We
hadden vooral financiële ruimte
nodig om te experimenteren en
fouten te kunnen maken, en dat was door de lening mogelijk. Het resultaat is dat we nu een
bedrijf zijn dat drie keer per jaar een nieuwe collectie maakt en die internationaal uitbrengt,
dat we de collecties op London Fashion Week showen en dat we (bijna) financieel
onafhankelijk zijn.
W a ar kunn en w e jullie w erk, on- en /of off lin e, b ekijke n?
Onze nieuwe collecties staan op https://elzinga.studio/ (binnenkort www.elzinga.co.uk).
Verder op MatchesFashion,
https://www.matchesfashion.com/intl/womens/designers/elzinga?cta=search%7celzinga en
natuurlijk ook op Instagram:
https://www.instagram.com/challenge/?next=/elzinga.studio/%253Fhl%253Dnl.
W a t zijn jullie
toekom stp la nnen ?
In de toekomst willen we met
Elzinga meer retailpunten
bereiken. Door met andere
winkels samen te werken bereik
je een nieuw publiek en dat is
een fantastische uitdaging voor
ons. Ook willen we op
internationaal niveau
samenwerken. Er zitten heel
veel getalenteerde mensen in
de mode-industrie. Dat is super
inspirerend!
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H eb je ee n tip voor a nd ere (jong e) ontwerpe rs?
Ben vooral niet bang om risico’s te nemen! Als je in iets gelooft is het belangrijk dat zo snel
mogelijk serieus te nemen, want daardoor kan je de volgende stappen zetten in je praktijk
als ontwerper en kan het ontwerpen een fulltime bestaan worden. Wat wij ook hebben
gedaan is: heel praktisch nadenken, onze ideeën snel uitvoeren en niet te veel in ons hoofd
gaan zitten. Dat heeft ons zeker ook geholpen!
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