House of Flavours, Fashion and Beauty

SUN MAE Lingerie Couture
changes into

SUN MAE
House of Flavours,
Fashion and Beauty
Een conceptstore die alle
zintuigen wil prikkelen en ook
een platform wil bieden voor
beginnende ontwerpers.
Een uniek concept in Brugge.
Vanaf 15 februari
Openingsevent :
Nocturne 17 februari 2018 [ 14 - 24 u ]
Hoogstraat 25, 8000 Brugge
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Contact :
Sun Mee Nele Cattrysse
sunmae@telenet.be / 0499 58 30 02
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SUN MAE, House of Flavours,
Fashion and Beauty,

Korsetterie. Sun Mee beschouwt zichzelf als autodidact
met een gezonde dosis volharding en passie.

is het nieuw concept van Sun Mee Nele Cattrysse.

In 2011 neemt ze deel aan de Triumph Inspiration

en haar Aziatische roots samen komen. Zoals in de

haalt ze uiteindelijk een verrassende derde plaats,

Het wordt een huis waar mode, thee, literatuur, interieur
Japanse geishacultuur en de oorspronkelijke Japanse
theehuizen wil Sun Mee Nele Cattrysse een ruimte

creëren voor rust, conversatie, muziek en literatuur
met thee als bindend middel.

Awards, een lingerie-designwedstrijd. Als nieuwkomer
dé bevestiging om voluit voor haar droom te gaan:

een eigen lingerielabel creëren onder haar Koreaanse
naam SUN MAE.

In december 2012 opent Sun Mee Nele Cattrysse in

SUN MAE en Lingerie Couture

Brugge SUN MAE waar ze luxueuze, handgemaakte

Sun Mee Nele Cattrysse is geboren in Zuid-Korea en

een uitgesproken persoonlijkheid die kwaliteit, elegantie

wordt geadopteerd door Vlaamse ouders, ze groeit op
in Hamme waar ze als kind geniet van verschillende
naschoolse activiteiten zoals muziek, woord en

dans.Dat brengt haar naar het Lemmensinstituut waar
ze klassieke gitaar studeert. Na aansluitende sociaal-

culturele studies werkt ze uiteindelijk een 10-tal jaar in

de commerciële wereld. Haar passie voor mode en haar

lingerie creëert en verkoopt. Lingerie voor vrouwen met
en luxe uitstraalt. Eenvoud, vakmanschap, zin voor
detail en vrouwelijkheid staan voorop bij Sun Mae.
De collectie kan zowel als boven- en onder kledij
gedragen worden en is vervaardigd uit luxueuze

natuurlijke materialen. Ze maakt gebruik van tijdloze

kleuren zwart, champagne, aubergine en poederroze.

honger om zich creatief te uiten zijn altijd onderhuids

Maar Sun Mee droomt nog van meer. In de toekomst

Ze volgt allerlei opleidingen zoals patroontekenen,

traditionele kimono en hanbok uitgevoerd in rijkelijke

aanwezig maar komen steeds meer aan de oppervlakte.
dameskleermaker en kantverwerking om uiteindelijk uit

te komen bij vervaardigen en ontwerpen van Lingerie en

wil ze pièce uniques aanbieden gebaseerd op de
stoffen.
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A Brand new SUN MAE introducing
a new brand featuring Arlette Schmitz
Sun Mee heeft altijd haar eigen weg gezocht en is

Sun Mee zal persoonlijk instaan voor de verkoop

stilaan draaien de rollen zich om, en komt er heel

bij een breder publiek en haar ondertussen ruim

daarbij ook vaak tegen muren aangebotst. Maar

wat vers talent aankloppen bij haar. Omdat Sun Mee
beseft dat “geluk” soms in een klein hoekje schuilt,

wil ze designers helpen dat gelukshoekje te vinden.
Opkomende labels met het juiste verhaal krijgen nu
een fysiek verkoopsplatform binnen haar verhaal :

en het overtuigd aanprijzen van de producten

opgebouwde netwerk, dit met respect voor en

ondersteund door het verhaal van haar gastlabels.

De feedback van de consument krijgen de designers
er in dit concept er gratis bovenop.

SUN MAE, House of Flavours, Fashion and Beauty.
Het eerste hoofdstuk begint met “Arlette Schmitz”
het gloednieuwe modelabel van Sophie De Laere.

Arlette Schmitz wil inclusief zijn en wil de schoonheid

in iedere vrouw nog meer laten schitteren. Daarom is
haar baseline: you are beautifull full stop ●

SUN MAE, House of Flavours, Fashion and Beauty
wordt geen pop-up store, maar een plek waar Sun
Mee’s vast aanbod van mode, interieur, literatuur,

Azië en het theeritueel, samengaat met haar tijdelijke

G U E S T DE S I G NE R

SOPHIE DE LAERE
15/ 02-15/ 05/ 2018

‘gasten’. Het werk van zorgvuldig geselecteerde
designers die tijdelijk van haar platform mogen
gebruik maken.
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SUN MAE,
thee, boeken en interieur
Drijvende kracht achter het label is de van oorsprong

Op regelmatige basis organiseert Sun Mee een

label wil ze graag een alternatief bieden voor de

historisch kader. Een “high-tea” met verse thee

Koreaanse Sun Mee Cattrysse. Met haar high-end
jachtige wegwerpcultuur waar uniformiteit de norm

is. Trouw aan het kleinschalig en lokaal karakter van
haar label opereert Sun Mee Cattrysse vanuit de

historische stad Brugge. Haar bijzondere voorliefde

“zalige zondagse theematinee” in een prachtig

en bijpassende zoetigheden, waar niet alleen de

innerlijke mens gevoed wordt maar ook de geest met
beeld, muziek of woord.

voor authentieke kant sluit bovendien naadloos aan
bij ‘Brugge, die Scone’, waar zich ook haar boetiek
en literair theesalon bevindt.

In huiskamersfeer kunt u genieten van een heerlijke
kop thee, high-end-tea van Aziatische oorsprong,

geselecteerd door de gastvrouw geserveerd passend
in de stijl van het huis. De sfeer wordt mee bepaald

door de fijne aankleding van het pand. Ondertussen

kunt u snuisteren in een fijn aanbod boeken met een
link naar Sun Mee’s Aziatische roots. Ook boeken

over mode, architectuur, kunst, filosofie en natuurlijk
ook thee zitten in het aanbod. De snuisterijen,

meubels en boeken en thee die de sfeer van SUN

MAE, House of Flavours, Fashion en Beauty bepalen
zijn uiteraard ook te koop.
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Contact :
Hoogstraat 25, 8000 Brugge, België
0032 50 347 834
0032 499 583 002
sunmae@telenet.be
www.sunmae.be
Sun Mee wenst haar label te promoten via artistieke
projecten, thema-opdrachten, samenwerkingsverbanden
met andere creatievelingen en kruisbestuiving met
diverse ambachten en kunstvormen.
Het salon kan voor verschillende doeleinden
worden ingezet. Sun Mee staat open voor nieuwe
initiatieven en is steeds bereid tot een gesprek.
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Openingsuren :
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
		
		

op afspraak
op afspraak
op afspraak
13-18
13-18
13-18
zondagse thee-matinee
op aangegeven data
en enkel met reservatie

		Andere zondagen
		op aanvraag
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