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MODE- EN SCHOENONTWERPEN SHOW
Op zaterdag 28 mei presenteert de afdeling Mode- en Schoenontwerpen van de Stedelijke  

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

show voor de twintigste keer, schoenontwerpen voor de zevende keer. Voor de presentatie wordt  

het t’ Bauhuis omgetoverd tot showlocatie. 

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

Ellen Monstrey en bijgestaan door Maureen De Clercq en Rey Pador, schoenontwerpen:  Anne Poesen en Patrick Creemers 

hebben zich al vele jaren gemanifesteerd als professionele en inspirerende afdelingen met uitstraling ver buiten de grenzen 

van Sint-Niklaas. Wat deze opleidingen 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 en 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 enendertig 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 28 mei in ‘t Bauhuis van Sint Niklaas. Mét een wervelende, spraakmakende, inspirerende show!

INSCHRIJVEN VOOR DE OPLEIDING KAN VANAF ZATERDAG 25 JUNI 
OP ONZE OPENDEURDAGEN OP 25 EN 26 JUNI:
SASK | Boonhemstraat 1 | 9100 Sint Niklaas | www.academiesintniklaas.be | 03 778 38 70



MODE
DOCENTEN: ELLEN MONSTREY |  MAUREEN DE CLERCQ |  REY PADOR

THOMAS DEVOS



EERSTE JAAR

ROK VORMSTUDIE IN BAALKATOEN
JURK MET PRINT THEMA FAUNA EN FLORA
JURK MET MOUWSTUDIE THEMA MUZIEK
CAPE SILHOUETTE MET ACCESSOIRES THEMA VINTAGE GAMES

JOYCE BANH
AMBER BOSCH
KSENIA DEMIDOVA
MILENA GERLACH
ELLA LEYS
VALÉRIE MAES
ELISABETH NOË
JOLIEN NOTERDAEME 
FATIMA OBDA
JANA ROOS
LUNA VAN DER POTEN 
PASCALE VAN WYNSBERGHE 
HARM VAN ZWOL
ROMI VANDEGINSTE

MACHTELD VERVAET



TWEEDE JAAR |  HISTORISCHE KOSTUUMS
COLLECTIE VAN 4 SILHOUETTEN

THOMAS DEVOS
Fanny 1870 - Genderfuck

ALISON GEORGES
Victoriaans 1865 - A Lucid dream

MARIA OSSABA
liberacion 1800 - conquistador

NOEMIE VAN DEN BROECK
King Henry VIII Tudor 1509-1547 - Madness In Expression

EVELIEN HERMANS 
Court Jester 1300 - Caged

SUSI WIELAND
Mademoiselle Eude Ursins 1467 - Free the pink zebra

MARGOT ALLAERT
Gibson girl 1900 - Black eyed Crawley

ISABELLE SCHRIJVERS 
Empire 1805 - Minimally exotic

JANNA LOGIE



TINE RAEMDONCK HARM VAN ZWOL



DERDE JAAR |  ETNISCHE KOSTUUMS
COLLECTIE VAN 6 SILHOUETTEN

KATJA VERSTREPEN
Nuuttipukki - Finland - In Mary’s dreams

LAYLA SUAREZ - TORRES 
Kimono - Japan - Slay

LENA DEREVYAGINA
National Ukrainian Costume - Celebration of Hope

SOPHIE DE LAERE 
Herero - Namibië - Rude maMa

JULIE DE BLESER
Ekpe Masquerade - Nigeria - Comfort to my soul

AMBER VANDECAUTER 
Kikuyu - Kenia - Little destroyers

JANNA LOGIE
Miao / China - When you are ethnical behave as a citizen

KATJA VERSTREPEN



4 VIERDE JAAR
COLLECTIE VAN 8 SILHOUETTEN MET EEN VRIJ THEMA

MACHTELD VERVAET |  DREAMWALKERS
Bedankt Ellen en Maureen, om me steeds weer over mijn grenzen te pushen en me zo de kans te geven 

mijn kinderdroom waar te maken. Danke Rey, for both technical support and lighting up the atmosphere 

in our classroom. Dankjewel liefste klasgenootjes, voor de ruggesteuntjes, leuke babbels en lachbuien. 

Bedankt Bram, voor je oneindige geduld, om me steeds weer te motiveren om er te blijven voor gaan en me 

af en toe ook praktisch uit de nood te helpen. Bedankt aan iedereen die geloofde dat ik het kon, ook toen 

ik het zelf niet geloofde: Katelijne, Soetkin, Ellen Vertonghen, Eline De Mey. Bedankt voor de naaihulp Liliya 

en Hilde; Quiltstudio Myriam Debusschere, Lasercut Gent, Suburban en de jongens van Lion Beach voor de 

technische hoogstandjes. Tot slot nog een dikke merci aan al mijn modellen en choreografe Soetkin Vervaet.

MACHTELD.VERVAET@GMAIL.COM

FELICIE LUYTEN |  LOCKED IN JAPAN
Voor deze laatste collectie heb ik heel veel mensen te bedanken. Dank aan Ellen en Maureen voor de kennis 

die jullie mij hebben bijgebracht in de voorbije drie jaar. Rey thank you for helping us, you made everything 

possible. Bedankt aan de vriendinnen die ik hier de voorbije jaren heb gemaakt, jullie waren mijn steun en 

plezier! Dank u papa voor de hulp jij maakte de schoenen waar. Maman merci pour tous! Ma petite Yaya 

merci pour l’amour et toujours croire en moi! Papous merci pour tous sans toi je serais pas la personne que 

je suis aujourd’hui! Mijn liefste vriendinnen Kato, Maxime, Nathalie en Yana voor jullie steun en motivatie en 

de glazen wijn! Dank u aan iedereen die geduld toonde en mij motiveerde, zonder jullie stond ik hier niet.

LUYTENFELICIE@GMAIL.COM
FELICIE LUYTEN



VEERLE WILS

4 VIERDE JAAR
COLLECTIE VAN 8 SILHOUETTEN MET EEN VRIJ THEMA

TINE RAEMDONCK |  INVISIBLE ENERGY
Bedankt Ellen en Maureen voor de onderbouwde feedback en begeleiding. Bedankt mama voor de vele 

hulp en om zo’n sterke vrouw te zijn. Bedankt Marina voor: ‘We doen verder tot het af is!’ en dan uren,  

dagen, nachten samen door te knallen. Bedankt aan vrienden en familie voor de interesse, steun, hulp, 

complimenten, ... Bedankt aan iedereen die me de afgelopen jaren kennis, vaardigheden en diensten 

verleende. Mijn allergrootste dank en heel veel liefde voor Wouter en Rinus. Bedankt Wouter om de voorbije 

vier lange jaren niet heel hard van me weg te lopen, om niet te vergeten dat ik wel nog een toffe ben als ik 

minder stress heb en om er altijd voor mij te zijn. Bedankt lieve, lieve Rinus om al 7 maanden de 

geweldigste baby te zijn, voor je lach, je verliefde blik, om alles beter te maken. 

RAEMDONCK_TINE@HOTMAIL.COM

VEERLE WILS / ONE WAY AVENUE
Voor alle steun van de afgelopen jaren wil ik graag een aantal mensen bedanken. Allereerst wil ik Tom 

bedanken voor zijn eeuwige geduld en emotionele steun de afgelopen vier jaar. Ook mijn ouders moet 

ik hiervoor bedanken, want even op adem komen bij mijn familie heeft mij elk jaar weer geholpen naar 

deze eindstreep. Daarbij bedank ik ook mijn broer (Art-Felixx) voor de muzikale input van mijn collectie. 

Sarah Webb bedankt voor de hoedjes en de fijne samenwerking. En aan mijn lieve klasgenootjes van de 

afgelopen jaren, bedankt voor jullie luisterend oor en jullie vriendschap. En tot slot natuurlijk dank aan 

Ellen,Maureen en Rey om mij te pushen naar een hoger level en een mooi einde.

V.WILS@LIVE.NL

LUCIE LOETE / UNBESCHREIBLICH WEIBLICH
Deze collectie draag ik op aan de mensen die mij dierbaar zijn: Mijn vader, die mij als kind op zondagoch-

tend meenam naar de academie en mij leerde dat een creatieve geest echt àlles kan maken. Mijn moeder 

en zus die instonden voor de morele support elke zondagnamiddag bij de koffie. En natuurlijk mijn twee 

grote liefdes: Danny en mijn zoon Sander, ongetwijfeld mijn allergrootste fans! Dank je voor jullie liefde en 

geduld! Verder bedank ik ook Ellen Monstrey, Maureen De Clercq en Rey Pador voor hun technisch, creatief 

en inspirerend advies. Eline Maas voor de grafische support. Hilly van Naaiatelier Past ’t aan en Jana de 

Lille van TIO3. Mijn klasgenoten Machteld, Veerle, Félicie en Tine voor hun vriendschap. Cécile Beirinckx 

voor haar praktische hulp en enthousiasme.

LUCIE.LOETE@ZEELANDNET.NL



AMALIA AROUTIOUNIANDOCENTEN: ANNE POESEN |  PATRICK CREMERS

SCHOENEN



JOLINE VANDENHEULENEERSTE JAAR
ZWARTE SCHOEN VORMSTUDIE GEBASEERD OP FAUNA-FLORA
LAARS MET ALS THEMA KUNSTENAAR MET GEPRINT-GELASERD PATROON
FLATFORM IN THE CITY

CHANTAL MAES
GIANNA DETHIER
CHARLOTTE JAGER
LINDE LUYTEN
NELE HUYSMANS
OLESYA KHRAPACHENKO
MICHEL EYSERMANS
LOTTE BEYLTIENS
ANTONIA STANKOVA
EVELIEN SOMMEN



TWEEDE JAAR
COLLECTIE VAN 3 PAAR SCHOENEN

ALICE VAN OPSTAL
DOOR EIGEN HAND

ANN STRYMES 
AN DUSK THAR

ASTRID HOENS
GARDEN GLORY

LINDA SMET
K-SOLITRON

DERDE JAAR
COLLECTIE VAN 4 PAAR SCHOENEN

KRISTINE DEKIMPE
LIBERTÉ FRAGILE

LAURENCE VERHAERT
AU COEUR DE LA FÔRET

DELPHINE DEVROE 
WILD THING

VIERDE JAAR
COLLECTIE VAN 5 PAAR SCHOENEN

JOLINE VANDENHEULEN
ARTIFICIAL LINES

AMALIA AROUTIOUNIAN
“Иллюзия” - ILLUZIA!



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 |  REY PADOR
DOCENTEN SCHOENEN: ANNE POESEN |  PATRICK CREEMERS

DE MODE EN SCHOEN OPLEIDING DANKT: 
NIKO VAN STICHEL |  HET STADSBESTUUR |  PETER VANDECAPPELLE |  SANDRA VERCAUTEREN |  HET 
SECRETARIAAT |  BLUE MOON (BELICHTING) |  CORTINA |  BELMODO |  TORFS |  DOMINIQUE MODELS | 
BE MODELS |  MODELS OFFICE (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.


