Extra
vaganza
Er staat geen maat op couturier Achmed Oso. Na de afgelopen
jaren bekende actrices te hebben laten schitteren op de rode
loper en leden van Het Koninklijk Huis te hebben gekleed,
maakt vakman Oso nu zijn première op Masters of Luxury
met een modeshow waar de vonken van afspatten. Hij toont
handgemaakte jurken van speciale stoffen zoals luxe jacquard,
kant en natuurzijde die speciaal voor Oso Couture in Italië
worden gefabriceerd.

Achmed Oso is typisch het voorbeeld van iemand die ondanks tegenslag in
zichzelf is blijven geloven en er alles aan heeft gedaan om zijn droom waar te
maken. Hij groeide op in een gezin van twaalf kinderen in Bene, een Syrisch dorpje
vlakbij Aleppo. Zijn interesse voor het vak werd met de paplepel ingegoten; zijn

De ﬁjnste stoffen,
de mooiste materialen.
En veel aandacht voor
de kleinste details.

hele familie hield zich bezig met het vervaardigen van kleding. Op zijn veertiende
kreeg hij een vakantiebaantje in een atelier waar zijn ambitie werd geboren: ‘Ooit
heb ik mijn eigen atelier.’ De rest is niet geschiedenis.

DAT KENMERKT
OSO COUTURE.

Oso’s grote passie is het ontwerpen van kleding die perfect past en echt op maat
gemaakt is. Het lichaam van elke vrouw is immers uniek gevormd. Daarom biedt
Oso handgemaakt maatwerk aan, dat recht doet aan de persoonlijke elegantie van
elke vrouw. Zijn ontwerpen zijn van tijdloze schoonheid en maken de dromen van
elke vrouw waar: of zij nu straalt op haar huwelijk of op een diploma-uitreiking.
Want een mooi, uniek kledingstuk dat echt goed past maakt een vrouw
zelfverzekerd en spannend. En laat haar stralen.

OM MET STIJLICOON BO DEREK TE SPREKEN:

OSO COUTURE

“Wie ooit zei dat geluk niet te koop is,
had simpelweg nog niet van Oso Couture
gehoord…”
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