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Ja velkommen til København Bymuseums
usædvanlige modeshow i anledning af
udstillingen SOM JEG ER
Her viser transmannequiner i samarbejde
med etablerede modefirmaer, som model
bureauet STEPaSIDE og stylingfirmaet
cphSTYLlNG, tøj af unge danske designere.
Eller man kunne sige tøjet viser
transkønnede SOM DE ER

[pæ{l6r-ntl"etJe
Transvestitforeningen i Danmark

PÅ hjørnet af Sankt Peders Stræde og Larslejs
stræde ligger GEIST, en lille modebutik, som har
specialiseret sig i unge danske designere. Her er
åbent onsdag til lørdag klo 12-18, hvor man i ro
og mag kan lade sig vejlede af beklædningsde
signer Charlotte Henriksen. Det er fra denne bu
tik showets tøj er leveret. Charlotte har ydet en
kæmpe indsats med den ikke helt lette opgave at
finde elegant og moderigtigt tøj frem til
"mannequinerne" .
Her præsenteres tøj af mærket FROKS, som er
et unisex henvendt mærke, der lige for tiden
blomster sig op gennem modens mere etablere
de danske modemærker, samt Zahrtberg, der
bl.a. har fået kåret en silkekjole fra viste kollekti
on , som ugens kjole i Billede Bladet. Desuden er
mærket Lindgaard repræsenteret med sin fine
kulørte feminine kollektion, der henvender sig til
den unge pige, såvel som den mode kvinde.
Sidst, men bestemt ikke mindst har vi styles fra
mærket Fnubbu der er den yngste i kuldet.
Fnubbu er kendetegnet af utrolig velovervejede
naturmaterialer, samt eget designet print. Vel
kommen til en ny vifte af spændende nye design
mærker på den danske scene.

Charlotte P. Henriksen stylist og beklædnings
designer og indehaver af firmaet cphSTYLlNG
kender vi i TiD fra et foredrag i 2008. Dengang fik
vi lov at opleve hvordan Charlotte med stor pro
fessionalisme og enkle midler kunne ændre ind
tryk og signaler via vores påklæd ning, hvordan
opmærksomhed og viden om snit og facon kan
gøre underværker.
cphSTYLlNG tilbyder en række produkter hvor
personlig styling og shopping står i centrum .
Tag en ru ndtur i www.cphstyling.dk og lad dig
inspirere til at gøre noget uvu rderli gt for dig selv.

Janice Thorsen koreograf, musiker og danser,
nu indehaver af model og eventbureauet STEPa
SIDE, har stor erfaring med koreografi af mange
forskellige modeshow. Hun har arrangeret shows
i Fieids og stået for catwalken på ALT for Damer
ne Live 2009, leveret modeller til en række rekla
mefilm, stået for koreografien ved musicals for
uden en lang række andre arrangementer. Se
meget mere på www.stepaside.dk.
Samarbejdet med TiD kom i stand efter et besøg
af Janice Thorsen i foreningen, hvor hun fortalte
inspirerende og spændende om livet som model.
Siden har hun ydet en utrolig indsats for på re
kordtid, at få opbygget et mannequinteam fra næ-

Københavns bymuseum med
antropolog Jens Pedersen i
.9.09 spidsen, har som optakt til World
Outgames og Priden i slutningen
~- af juli 2009, valgt at præsentere
homo, bi og transpersoner ved
en udstilling over tre måneder
med forskellige events lagt ind.
Ideen til et mannequinshow kom
fra Jens Pedersen efter han havde set en video
af mannequin- showet "TiD til Kulturnatten".
Ved at give TiD frie hænder til at arbejde videre
med ideen, er det med utrolig velvilje og engage
ment fra repræsentanter fra den etablerede mode
- og teaterverdenen lykkedes at stable dette
show på benene. Læs mere om udstillingen og
kommende events på www.bymuseum.dk.

~ransvestitforeningen i
Danmark er for dig der er tran
__.. . svestit eller transseksuel, eller
måske ægtefælle til en transkøn
net (fællesbetegnelse for transve
stit og transseksuel), du kan også
bare være interesseret i at lære
os at kende. Måske har du lyst til at tage det andet
køns tøj på og er i tvivl om, hvad det egentlig er for
noget, og er stødt på ordet transvestit. Du kan du få
mere at vide her på udstillingen, du kan bl.a. kigge lidt
i den vedlagte folde r, eller prøv at gå ind på vores
hjemmeside www.transvestit.dk
I TiD laver vi mange forskellige ting. Vi har lukkede
arrangementer, hvor man kan komme anonymt. Men
vi laver også oplysning og events som f.eks. dette
modeshow.
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