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Summer 
faShion 
challenge

Zonnig en blijmakend, de 
zomercollectie van C&A. 
Een mix van etnische 
prints met een vleugje 
festivalgevoel zorgt voor 
een zalig zomerse touch. 
C&A vroeg Tess van 
Fashionscene en Annic 
van Ilovefashionnews hun 
favoriete outfit te creëren. 
Met een koffer met items 
uit de zomercollectie én 
een shopbudget gingen  
zij de Summer Fashion 
Challenge aan.

tess:
“Ik ben echt een festivalganger! Volgend 
jaar wil ik naar Coachella, genieten van 
de stijl van de bezoekers. Er goed uitzien 
op een festival vind ik een uitdaging en ik 
vind het fijn als mijn make-up de hele 
dag blijft zitten. Mijn look is stoer, comfy 
en een tikkeltje hippie. Een oversized 
denim jack is perfect voor festivals! Het 
staat altijd en is fijn voor als het afkoelt. 
Accessoires, zoals zilveren sieraden, 
zorgen voor een persoonlijke touch. Op 
festivals mag het uitbundiger: print op 
print, boots met een crop top, het kan 
allemaal! Mijn inspiratiebronnen zijn Kylie 
Jenner, omdat ze stoer is, en Poppy 
Delevingne vanwege haar natuurlijke
uitstraling en goed doordachte looks. ”

Annic:
“Voor mijn werk wil ik er altijd zakelijk, 
vrouwelijk en toch casual uitzien. In de 
zomer vind ik dat wat lastiger dan in de 
winter. Daarom kies ik nu sneller voor 
lichtere kleuren en hakken dan in de 
winter. Mijn style is casual chic met een 
stoer randje. Ik hou van contrasten in 
mijn kleding zoals een boyfriend jeans 
gecombineerd met hakken. Om ervoor 
te zorgen dat mijn look een zakelijk 
gevoel houdt, kies ik altijd voor één 
eyecatcher in mijn outfit. De rest van de 
look houd ik dan rustiger. In deze outfit 
is het jasje de eyecatcher, maar voor de 
zomer hou ik ook van een tasje met een 
opvallende print of een grote zonnebril 
als blikvanger.” 

tess drAAgt:
Gilet  €19,90, short €9,90, top gehaakt 
€14,90, boots €29,90, rugtas €19,90 
alles C&A

Croptop €7,90, broek €14,90,  
jas €29,90 alles C&A

Annic drAAgt:
Jasje €29,90, top €12,90, 
jeans €29,90, festivaltasje aan 
het hek €9,90, zonnebril €4,90 
alles C&A, tas en schoenen 
eigendom Annic


