


Mode- en schoenontwerpen show
Op zaterdag 6 juni presenteert de afdeling Mode- en Schoenontwerpen van de Stedelijke Academie 

voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas zijn jaarlijkse spraakmakende en wervelende show voor de 

negentiende keer, schoenontwerpen voor de zesde keer. Voor de presentatie wordt het t’Bauhuis 

omgetoverd tot showlocatie.

De afdeling mode- en schoenontwerpen van het deeltijds kunstonderwijs in Sint- Niklaas, modeontwerpen: geleid door Ellen 

Monstrey en bijgestaan door Maureen De Clercq, Michiel Aerts ,schoenontwerpen: Anne Poesen & Patrick Cremers heeft 

zich al vele jaren gemanifesteerd als een professionele en inspirerende afdeling met uitstraling ver buiten de grenzen van 

Sint-Niklaas. Wat deze opleiding zo bijzonder maakt is dat het om deeltijds onderwijs gaat. Studenten die overdag werken 

als tandarts, verkoopster of huisvrouw kiezen er voor om elke week tien uur intensief les te volgen tijdens avonden en  

weekends. Motivatie en gedrevenheid is hun drijfveer, voor sommigen ook de kinderdroom die ze eindelijk kunnen realiseren. 

Het vraagt een inzet en enkel wie gepassioneerd is haalt de eindstreep. Want de opleiding legt de lat hoog, academisch hoog.

Focus ligt voor zowel mode- als schoenontwerp op het ontwerp, de structuur, het ambacht, vormstudie, grafiek en onderzoek 

van historische en etnische kostuums. De programma’s van beide richtingen lopen gelijk en persoonlijke visie en authen-

ticiteit worden gestimuleerd vanaf het eerste jaar.

In dat eerste jaar zijn er vier opdrachten en moeten studenten zich laten inspireren voor een ontwerp van een rok door 

een object, voor een jurk in tulle door een kunstenaar, een print studie met als thema het circus en als laatste moet er een 

smoking silhouet gevormd worden met 3 accessoires. In de volgende jaren worden er collecties ontworpen van vier tot tien 

silhouetten, geïnspireerd door het historisch kostuum in het tweede jaar, het etnisch kostuum in het derde jaar en een vrij 

thema in het vierde jaar.

Dat het om een zeer professionele opleiding gaat met een even gepassioneerd docententeam bewijzen de tentoonstellingen 

waar studenten aan deelnemen, jobs in de modesector en de prijzen die verschillende studenten reeds behaald hebben. 

Vanaf de leeftijd van achttien jaar kan iedereen zich inschrijven maar engageren studenten zich om tien uur per week les te 

volgen. De afdeling modeontwerpen telt meestal vijfentwintig studenten in het eerste jaar, en vijfendertig in de hogere jaren. 

Voor schoenontwerp zijn er vijfentwintig kandidaten. De show is het orgelpunt van een academiejaar en geeft studenten 

vanaf het eerste jaar een platform om hun visie en creativiteit te tonen. Dat er elk jaar 1200 mensen komen kijken en niet 

enkel familie en ingewijden, is de mooiste vorm van waardering voor deze afdeling en zijn studenten. Dat orgelpunt wordt dit 

jaar gevierd op 6 juni in ‘t Bauhuis van Sint Niklaas. Mét een wervelende, spraakmakende, inspirerende show!

InschrIjven voor de opleIdIng kan vanaf zaterdag 27 junI 
op onze opendeurdagen op 27 en 28 junI:
SASK | Boonhemstraat 1 | 9100 Sint Niklaas | www.academiesintniklaas.be | 03 778 38 70

MarIjke Boye



mode
docenten: ellen Monstrey |  Maureen de clercq

ellen vertonghen



eerste  jaar 
rok vorMstudIe In Baalkatoen
jurk Met prInt theMa cIrcus
jurk Met MouwstudIe Met tulle
sMokIng sIlhouet Met accessoIres

Ina acket
Margot allaert
dalIla BakkalI
thoMas devos
alIson georges
evelIen herMans
kevIn herMans
jordy hotag
jessIca lIenard
MarIa osorIo ossaBa 
IsaBelle schrIjvers 
noéMIe van den Broeck 
lore van lInden 
MarlIes van roMpay 
suzanne wIeland

thoMas devos



tweede jaar |  hIstorIsche kostuuMs
collectIe van 4 sIlhouetten

katja verstrepen
Pestdokter 17de eeuw - Deadbeat

arI kolukIsaoglu
Sophie Taeuber 1920 - Wet Geometry

sophIe de laere
QAIMNSR 1914 - TrenchStructive

aMBer vandecauter
Mata Hari 1876 - Exotic rat

ann van Bogaert
Boudicca 30 n. Chr. - Memories of the Future

lena derevyagIna
Cleopatra 69 v. Chr. - The last member of Ptolemiac dynasty

cassandra delputte
Kassandra 1200 v.Chr. - Waiting for the sun

janna logIe
Hofdame 16 e E - Birds lightly follow

astrId goossens
Légion étrangère 1861- No Reservation

layla suarez - torres
Jeanne d’Arc 1420 - Controversial Madness

katrIen de Backer



derde jaar |  etnIsche kostuuMs
collectIe van 6 sIlhouetten

lucIe loete
Tibet, Dancing Skeleton - NOMAD

Machteld vervaet
India, Drokpa - Über Mensch

veerle wIls
Egypt, Bedouin woman - Home Sweet Home

félIcIe luyten
Mexico, Quetzal Dancer - Flavours

tIne raeMdonck
Minganji Masquerader - Uncertain Regeneration

jessIe faes



4 vIerde jaar
collectIe van 8 sIlhouetten Met een vrIj theMa

katrIen de Backer |  geoMetrIc grace
Ik wil graag mijn moeder bedanken voor haar eeuwige geduld, technische en materiële hulp. Ook de steun 

van Pa was welkom, die ondertussen de keuken deed. Dank aan familie, vrienden en sympathisanten voor 

hun onvoorwaardelijke steun. De leerkrachten om de creativiteit in mezelf naar boven te halen. De Wall 

Paintings van Jan van der Ploeg, mijn bron van inspiratie. Ook bijzondere dank aan Pol Engels van Engels 

Biography, die mijn schoenontwerpen liet realiseren in Italië, net voor hij is heengegaan. Tot slot wil ik ook 

mijn medestudenten, modellen, the crew en jullie allen hier aanwezig bedanken.

KATRIENDB1@HOTMAIL.COM

floor van de ven |  M.o.M (MInd or MotIon) an ode to My MoM.
Bedankt voor de creatieve genen mam! Verder gaat mijn eeuwige dank uit naar Quel, thanks for being 

there. Mijn lieve papa, familie en vrienden, love you all! Ellen.. sjoeke.. We did it!! Uiteraard een big thank 

you voor Robin de Kruijff! De maker van 4 van de 5 prints. www.motionpaintings.nl. MMMM!, thanks for 

being my musical muse! En niet te vergeten iedereen die mijn crowdfunding heeft gesteund! Last but not 

least.. Ellen, Maureen, Chris, Michiel.. superbedankt voor de leerzame jaren!

FLOORVANDEVEN79@ICLOUD.COM

MarIjke Boye |  ‘what’s your tale, nIghtIngale’
Dank aan mijn mooie Monamuze, mijn fantastische Matthi, mijn lieve sterke mama en handige papa, mijn 

Miss Jentl, Miss Caroline, Missy Ilke en Best fashion friend Jonas voor de eeuwige support, het constante 

geloof en de vele oppepmomentjes. Dank aan Hilde, mijn familie en mijn vrienden om mij telkens te 

motiveren en de vele helpende handen die mijn werk iets lichter maakten. Dank aan Ellen, Maureen 

en Michiel voor de voorbije jaren en de stevige begeleiding. Dankjewel allen om dit met mij mogelijk te 

maken! Jullie zijn geweldig! You’ve made it happen!! 

BOYEMARIJKE@GMAIL.COM

 

MarIeke jaeken



4 vIerde jaar
collectIe van 8 sIlhouetten Met een vrIj theMa

ellen vertonghen |  out of the BoX
Mijn dank en eeuwige liefde gaan naar jouw Beir. Je was er altijd, waardoor ik nooit heb opgegeven. 

Ellen, Maureen en Michiel bedankt voor de evolutie die ik mede dankzij jullie heb doorgemaakt. Vrienden, 

vriendinnen, collega’s, mama, papa, Marijke, broer, jullie aanwezigheid en steun elk jaar doet deugd! 

Floor, van bij het begin konden we op elkaar rekenen.  Zoals Maureen het zegt: “Hier worden 

vriendschapsbanden gesmeed voor het leven.” En gelijk heeft ze!

ELLEN.VERTONGHEN@HOTMAIL.COM

jessIe faes |  dIstorted IMagery
Heel veel heartfelt mercietjes aan iedereen rondom mij. Vooraan uiteraard aan Ellen en Maureen, voor het 

delen van al hun vakkennis en oneindige inspiratie. Mijn lieve familie en vrienden met in het bijzonder mijn 

geweldige huisgenoot moemoe, mijn superzusjes en fantastische moeke voor de luisterende oortjes, alle 

perleerhulp en de vele boodschaptripjes en nonkel Erik voor alle last minute toertjes van en naar Sint 

Niklaas. Aan mijn sublieme liefje voor alle urenlange gesprekken, schijnbaar onuitputtelijk geduld en 

duidelijk tomeloze liefde; the right words will never exist...

JESSIE.FAES@HOTMAIL.COM

MarIeke jaeken |  le jardIn InfInI
Ik zou graag mijn moeder bedanken die er voor 100% mee voor gegaan is op alle gebied. Zonder jou 

was het niet gelukt. Jacob, bedankt voor je oneindige geduld en hulp op het thuisfront. Bart, bedankt voor 

de technische ondersteuning gedurende 4 jaar. Marnix, Va en Nonkel Jef, jullie hebben alles van dichtbij 

meegemaakt en advies gegeven. Ellen,Maureen en Michiel, ik heb erg genoten van de opleiding mede 

dankzij jullie goede begeleiding. Katrien, Floor, Ellen, Jessie en Marijke, jullie waren hele leuke 

medestudenten. Liebaert, bedankt voor de mooie stoffen.

MARIEKE_JAEKEN@HOTMAIL.COM

floor van de ven



docenten: anne poesen |  patrIck creMers

schoenen
Bruno tansens



eerste jaar
zwarte schoen vorMstudIe geBaseerd op oBject 
laars Met als theMa kunstenaar
sneaker schoenMIX geïnspIreerd op een Beroep

ann stryMes
astrId hoens
lInda sMet
jan de Brant
alIce van opstal
MarIe decru
lIesBet BoMBeke
orfee de Backer
sandrIen Bollen

tweede jaar
collectIe van 3 paar schoenen

krIstIne dekIMpe
SUR/SOUS L’EAU 
elIsaBeth claes
WE ARE ON OUR WAY TO FIND YOU SO 

PLEASE FORGET WHO YOU ARE

delphIne devroe 
MÊME UN ARTICHAUT A DU COEUR

laurence verhaert 
IMPRESSION CALIGAE CUBISTE

eva wens
H2O

dIeter lannoo
STEALTH

caro peIrs



derde jaar
collectIe van 4 paar schoenen

sophIe van der cruyssen 
UN_CONSTRUCT

jolIne vandenheulen
RAINBOW OF GOLDEN MEN

aMalIa aroutIounIan 
RELIGIO COMMUNIS

laureaat legaat hulstaert
Bruno tansens 
RGB 

bruno_tansens@hotmail.com

vIerde jaar
collectIe van 5 paar schoenen

caro peIrs
табунизм [ta··bu··nizm]

CARO_PEIRS@YAHOO.FR

sandra van weddIngen 
DRESSCODE BLUE

SANDRA.VANWEDDINGEN@HOTMAIL.COM

stefanIe rassaerts 
ØNSKE LINIE

STEFANIE.RASSAERTS@HOTMAIL.COM

raphaelle dIrven
NASCINTI

RAPHAELLE.DIRVEN@HOTMAIL.COM

stefanIe rassaerts



raphaelle dIrven



acadeMIe sInt nIklaas
sask |  BoonheMstraat 1  |  9100 sInt nIklaas |  www.acadeMIesIntnIklaas.Be |  03 778 38 70

hoofd afdelIng Modeontwerpen: ellen Monstrey
docenten Mode: ellen Monstrey |  Maureen de clercq
docenten schoenen: anne poesen |  patrIck creMers

de Mode en schoen opleIdIng dankt:
nIco van stIchel |  het stadsBestuur |  peter van de capelle |  aleX |  het secretarIaat 
|  Blue Moon (BelIchtIng) |  cortIna |  doMInIque Models (Modellen) |  Mac | 
IMage Boulevard (grafIsche vorMgevIng) |  jan van de vyver en jorre janssens 
(fotografIe) |  BraM Blondeel (fotoBewerkIng) |  rudI creMers & collega’s (vIsagIe en 
haar) |  Bart colpaert (vIsagIe hIstorIsche en etnIsche kostuuMs) |  alle Modellen.


