
VELDEDIG MOTESHOW MED KJENDISER: ”OSLO GOES HOLLYWOOF” I NORGE 
 
 
24. oktober arrangerer ML den første årlige ”Oslo Goes Hollywoof” i Oslo. Det vil 
være moteshow, musikkinnslag, og kjente fjes blant gjestene. Inntektene fra 
arrangementet vil gå til støtte for Norges Blindeforbund og Lions 
Førerhundskole, og deres arbeid for å trene førerhunder. 
 
Marietta Losada – ML – en fremadstormende motedesigner og kunstner, arrangerer det 
første årlige veldedige moteshow til støtte for Norges Blindeforbund og Lions 
Førerhundskole i Oslo . 
Showet finner sted på Radisson Blu Scandinivia 24. oktober 2009, og dørene åpnes kl 
18.00.  Gjestene vil få en forhåndsvisning av MLs kolleksjon, sammen med designere fra 
Norge. Dette vil være en fantastisk kveld med kunst, musikk og mote. Det vil både under 
og etter showet foregå en auksjon der inntektene vil gå til organisasjonene. Det blir rød 
løper, med kjendiser og VIPs. Showet har allerede fått mye omtale i bl.a. Modern Dog, 
CosmoWorlds.com og USA Today. 
 
Norges Blindeforbund trener omtrent 25 tjenestehunder i året, og har gjort dette siden 
1970. Kostnaden på denne treningen ligger i underkant av 300 000 kr  – og gjennom 
denne treningen kan hundene også hjelpe epileptikere og rullestolbrukere. De læres opp 
til å ta telefonen, åpne dører, og tømme vaskemaskiner. Lions Club i Oslo har program 
for å styrke, tjene og oppfylle behovene i lokalsamfunnene som trenger tjenestehunder. 
 
ML er opprinnelig fra Miami, men er nå bosatt i Oslo. Hennes kjærlighet for hunder og 
mote har inspirert henne til å lage dette arrangementet. Flere show er planlagt for Miami 
og Los Angeles. ”Jeg er sterkt preget av menneskets beste venn, og kan ikke tenke meg 
en bedre sak å støtte. Disse hundene er ikke bare en ledsager for blinde og 
funksjonshemmede, men redder også liv!” sier Marietta. 
 
MLs kolleksjon har vært i salg hos Muse på Sunset (LA, USA), Majestical Roof (Pasadena, 
USA), og 5 Paws (Miami, USA). Hennes vesker og hundetilbehør ble nylig auksjonert bort 
på det årlige ”Bow Wowo Wow Howlywood”, der inntektene  gikk til Much Love i LA. 
Kjendiser som Denise Richards, rebecca Romijn, Jason Lewis, Maria Menounos og Priscilla 
Presley. 
 
Billetter til showet fås kjøpt på www.mariettalosada.com, eller via Blindeforbundet og 
Lions hjemmesider, og vil også være tilgjengelig for kjøp ved inngangen.  
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