Confira os Workshops e Desfiles na programação do Brasil Eco
Fashion Week 2020
Voltada para as boas práticas de sustentabilidade no setor de Moda, a
programação da quarta edição do Brasil Eco Fashion Week estará distribuída
em dez dias de conteúdos e atividades online.
A agenda estará organizada da seguinte forma: de 18 a 22 (quarta a
domingo), serão exibidos os 33 Painéis de conversa, de 22 a 25 (domingo a
quarta), serão realizados os 13 Workshops ao vivo, de 26 a 28 - quinta a
sábado, serão exibidos os 18 Desfiles, e durante os dez dias de evento, o
Mercado Eco estará exibindo marcas e produtos em uma plataforma, que
será acessada pelo site do evento.
Sobre os Desfiles
O evento realizará a produção e filmagem dos desfiles com antecedência às
datas de exibição, para evitar aglomerações de staff, e respeitando todas as
medidas de segurança necessárias ao momento.
Sobre os Workshops ao Vivo

A frente de workshops do evento tem se mostrado um pilar cada vez mais
importante, ao oferecer dezenas de atividades com foco em educar sobre
temas técnicos e inspiradores para a transformação na Moda.
As atividades serão realizadas ao vivo, em salas virtuais do Zoom, poderão
durar de 2h a 4h, e os valores variados de inscrição poderão ser consultados
nos links das atividades, disponíveis no site do evento.

Agenda detalhada:

Programação e inscrições em:
brasilecofashion.com.br/week
WORKSHOPS
22/11 - DOMINGO

● “Maquiagem sustentável e os bastidores da Beleza Consciente”, com
Diego Américo - 11h às 13h
● “Explorando o Plano Earth Logic”, com Prof.Dra. Kate Fletcher (Centre
for Sustainable Fashion) e Prof.Dra. Mathilda Tham (Linnaeus
University) - 14h às 17h. Atividade será ministrada em inglês.
● “Conhecendo o seu público: Mapa de Empatia e Comunicação
não-violenta”, com Larissa Henrici (Senac) - 14h às 16h.
● “Moda 4.0: Sustentabilidade e Tecnologia no Design”, com Akihito
Hira Júnior (Senai Cetiqt) - 14h às 16h
23/11 - SEGUNDA-FEIRA
● “Manuí: Introdução ao Tingimento Natural”, com Juliana Bastos
(Manuí) - 18h às 21h

● “Design de Moda com Látex da Amazônia”, com Luciana Duarte
(Ethical Fashion Brazil) - 17h às 19h
● “Criando Kimonos a partir de calças: Uma introdução ao upcycling
têxtil” , com Wendyel Borin - 17h às 20h

24/11 - TERÇA-FEIRA
●

Introdução à Agrofloresta Têxtil: Conceitos e Cases”, com Larissa
Duarte e Raíssa Leão (Jurema) - 18h às 20h

● “Moda circular: Projetando vidas para produtos de Moda”, com
Larissa Roviezzo (Regenerate Fashion) - 18h às 20h
● "Armário Afetivo: estratégias para ressignificar o seu guarda-roupa”,
com Alba Prizão (Senac) - 18h às 20h
● “Re-Significar a Moda: o lado humano da inovação” , com Giovanni
Frasson (Dossier Arts And Fashion Education)  - 18h às 20h
25/11 - QUARTA-FEIRA
● “Co-criação de ecossistema de inovação” - com Larissa Duarte e
Larissa Orlow (Confio.Eco) - 9h às 13h
● “Desafios da Modelagem Baixo Resíduo” - com Carolina Franco e
Marília Tavares (Corte Centesimal) - 18h às 20h

DESFILES
26/11 - QUINTA-FEIRA
18H - NUZ Demi Couture
Nalimo
19H - Ronaldo Silvestre
TA Studio
20H - Natural Cotton Color

27/11- SEXTA-FEIRA
18H - Eneas Neto
Rico Bracco
19H - Justa Trama
We’e’ena Tikuna Arte Indígena
20H - Movin
COMAS

28/11 - SÁBADO
18H - Manuí Brasil
Libertees

19H - Leandro Castro
VIHE
20H - Catarina Mina
Jouer Couture

Serviço:
Brasil Eco Fashion Week - 4ª edição
Formato Online
18 a 28 de novembro
Programação e inscrições em:
brasilecofashion.com.br/week
Canais do evento:
Site: brasilecofashion.com.br
Instagram: @brasilecofashionweek
Linkedin: Brasil Eco Fashion Week
Assessoria de imprensa: imprensa@befw.com.br

