Feestwinkel XL
Carnavalstrends 2015
Carnaval is een feest van tradities (en het mooiste feest van
Nederland), en een feest voor iedereen: jong tot oud, rijk en arm. Dat zie je terug in de kostuums die gedragen
worden: zelfgemaakte pakken die al generaties meegaan en een enorme diversite...
Carnaval is een feest van tradities (en het mooiste feest van Nederland), en een feest voor iedereen: jong
tot oud, rijk en arm. Dat zie je terug in de kostuums die gedragen worden: zelfgemaakte pakken die al
generaties meegaan en een enorme diversiteit aan kostuums die bij de carnavalswinkels over de toonbank
gaan. Toch zijn er duidelijke trends te onderscheiden...
"Hoewel de evergreens zoals piraten, verpleegsters en hippies de verkoopresultaten blijven domineren zie je de
laatste jaren een tweetal verschuivingen: spannendere uitvoeringen van de evergreens enerzijds en nieuwe
thema's anderzijds. Vooral bij jongeren zie je dat ze graag écht willen opvallen tijdens carnaval.", aldus José
Cabrera y Charro, directeur van Feestwinkel XL.
Wij zetten de vijf trends van 2015 graag voor je op een rijtje.
1.

1. Hot & sexy: show what you got
De body-cultus slaat ook over naar het carnaval. Een mooi lijf na uren zwoegen in de sportschool? Eens flink de
aandacht van het andere (of hetzelfde) geslacht trekken? Dat gebeurd steeds meer in zeer sexy uitvoeringen van
traditionele carnavalsthema's. Een supersexy non of een uitdagende brandweerman. Ook het Burlesque / Moulin
Rouge thema is hot.

2.

2. Onesie: praktisch, warm en grappig
Van het ene uiterste naar het andere; van bloot naar top-tot-teen bedekt. Carnaval in Nederland is soms vooral
heel koud. Dan is zo'n lekkere onesie een uitkomst. Deze zijn warm én vaak ontzettend grappig. Vooral de
dierenonesies, zoals pinguins, kroko's en giraffen, zijn hot. De onesies zijn trouwens ook een groot succes op de
ski-piste.

3.

3. Morphsuits & Jumpsuits: het beste van 2 werelden
Sexy te koud en onesie te lomp? Strakke Jumpsuits en Morphsuits bieden hier een uitkomst. Letterlijk in 1001
thema's verkrijgbaar: van superhelden tot catsuits en van gangsters tot gewoon één egale kleur. Morphsuits zijn
gemaakt van een soort pantystof die het hele gezicht én lichaam bedekken. Je kunter gewoon doorheen drinken
en roken. Iets minder praktisch op het toilet, dat wel.

4.

4. Film, Games & TV: net als in de film
Eén dag per jaar een superheld zijn? In de huid van jouw favoriete personage kruipen? Met carnaval kan het! 'Oldschool' superhelden zoals Batman en Mario zijn altijd populair, maar ook personages uit actuele films en series
zoals New Kids en Breaking Bad zijn dit jaar enorm in trek.

5.

5. Steampunk: 19e eeuw meets sci-fi
Een fantastisch nieuw genre carnavalskleding dat is overgewaaid uit de traditionele sci-fi literatuur (Jules Verne
e.a.) en de Cyberpunk beweging. Al jaren bestaat er een internationale (en Nederlandse) steampunk subcultuur
met eigen festivals zoals Gogbot in Enschede. De kostuums zijn zo mooi dat ze overwaaien naar main stream. Je
moet het gewoon gezien hebben....

