ORANJE – onze nationale kleur
De kleur oranje is een afgeleide van rood en geel. Het is de kleur van het Koningshuis. Dat is onder
andere zichtbaar in de Koninklijke vlag, die oranje van kleur is. Deze vlag wordt bijvoorbeeld gehesen
op Villa Eikenhorst en op Paleis Noordeinde, op het moment dat koning Willem Alexander in
Nederland is.
Oranje is bij uitstek de nationale kleur, van saamhorigheid. Dat is zeker in deze dagen terug te zien op
Koningsdag, maar ook in de sport. Zo kleurt een heel voetbalstadion oranje, op het moment dat het
Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd speelt.

DE BETEKENIS VAN DE KLEUR ORANJE
Oranje staat voor vrolijkheid en enthousiasme. Hierin zie je betekenissen van rood (warmte, passie)
en geel (blijheid en optimisme) terug. Het is een meer introverte kleur dan rood, maar nog steeds een
optimistische kleur. Oranje wordt ook geassocieerd met creativiteit, het ontstaan van nieuwe dingen.
Zo zie je in de natuur bijvoorbeeld oranje in de opgaande en ondergaande zon: het ontstaan van een
nieuwe dag/nacht. Wil je je creatieve kant in je kleding laten zien, dan kun je daar oranje voor
gebruiken. Verder kun je er saamhorigheid, mee tot uitdrukking brengen. Het is een kleur die mensen
met elkaar verbindt.
ORANJE ALS TRENDKLEUR
Niet alleen vanwege koningsdag zie je momenteel veel oranje in de winkel hangen. Het is ook een
modekleur voor de zomer van 2016. Fel of fluorescerend oranje zie je in combinatie met helder wit,
rood of zilver. Wanneer je heel donker bruin of zwart haar hebt, met een lichte huidskleur kan deze
kleur je mooi staan. Het geeft contrast en accent, wat mooi staat bij je natuurlijke uitstraling.
Wanneer je mooier bent met zachte, gedempte kleuren, of heb je een lichte haarkleur dan kun je dit
voorjaar beter kiezen voor de oranje perzikkleur. Deze combineert mooi met zacht geel, camel en/of
roze.
Dit zijn natuurlijk algemene richtlijnen. Door jouw individuele combinatie van je huidskleur, haarkleur
en oogkleur kan het zijn dat deze regels niet voor jou persoonlijk gelden. Gebruik bij het winkelen
daarom je persoonlijke kleurenwaaier, om te zien of de oranje tinten van dit seizoen ook mooi bij jou
staan. En zo ja, dan heb je natuurlijk veel langer plezier van deze zomerse kleur, dan alleen dit
seizoen.
Wil jij weten of oranje een kleur is die je flatteert, en zo ja, welke tint? Ik ben je graag van dienst in de
vorm van een persoonlijk kleuradvies. Neem rustig contact met me op: 06-3473 1114 of via de email: kleur.uniek@xs4all.nl

