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Mode Monster Festival 
Iedereen heeft kleding nodig. 
Het is een manier om ons uit te drukken, om ons warm te houden, om ons 
te bedekken. Maar al onze verkleedpartijen hebben impact op de aarde. 
In juni 2022 organiseren we Mode Monster; een festival waarin we fast 
fashion aankaarten en slow fashion op een sokkel plaatsen. Op creatieve 
wijze maken we je bewust over de impact die kleding heeft op onze 
omgeving. 

3.

Everyone needs clothing. It's a way to express us, to keep us warm, to 
cover us. But all of our dressing up has an impact on the planet. In June 
2022 we organize Mode Monster; a festival in which we address fast fashion 
and place slow fashion on a pedestal. In a creative way we make you aware 
of the impact that clothing has on our environment.

Opening
De officiele opening van het festival 
is op donderdag 2 juni om 13 uur. 
Stiksoep directeur Anita Waltman 
nodigt wethouder Monique 
Esselbrugge en groep 6 van Michiel
 de Ruyter uit om samen te bouwen 
aan het Mode Monster als start van 
de Slow Fashion maand. 

Data: 2 juni 
Tijd: 13 uur
Locatie: Plein 1944

Opening
The official opening of the 
festival is on Thursday June 2nd 
at 1 pm. Stiksoep director Anita
Waltman invites alderman 
Monique Esselbrugge and group 
6 of Michiel de Ruyter to build 
the Fashion Monster together 
as the start of the Slow Fashion 
month.

Dates: June 2
Time: 1 pm
Location: Plein 1944

2.

Mode Monster Maken
Midden op Plein 1944 kun je deelnemen aan het community-art project 
van kunstenaar Anita Waltman waar we een groot monster bouwen van 
afgedankte kleding. De eerste dagen is er gewerkt met leerlingen van 
verschillende scholen. In het weekend roepen we alle Nijmegenaren op om 
samen het 'monster' van kleding aan te pakken. We upcyclen kleding naar 
kunst. Van de kleding die nog goed is maken we na het 
project weer nieuwe kleding of tassen. De restmaterialen 
recyclen duurzame bedrijven in Nijmegen.

Fashion Monster Community-art
In the middle of Plein 1944 you can participate in the community art project 
of artist Anita Waltman, where we build a big monster of discarded 
clothing. The first days we work with students from different schools. 
During the weekend we call on all Nijmegen residents and visitors to tackle 
the 'monster' of clothing together. We upcycle clothing into art. After the 
project, we make new clothes or bags from the clothing, residual materials 
will be recycled.

Data: 2 & 3 juni voor scholen, 
4 & 5 juni voor algemeen 
publiek
Tijd: 12 - 16 uur

Locatie: Plein 1944

Dates: 2 & 3 for schools 
and June 4 & 5 for 
general public
Time: 12 - 4 pm
Location: Plein 1944

project weer nieuwe kleding of tassen. De restmaterialen 

In the middle of Plein 1944 you can participate in the community art project 



Educatie en modeshow
Het hele jaar door zetten wij de 
kracht van kunst in om maatschap-
pelijke vraagstukken te bespreken. 
Tijdens Mode Monster werken 
we samen met verschillende 
scholen in Nijmegen en Arnhem. 
Angela Vissers maakt duurzame 
mode van oude kleding en afval 
samen met leerlingen ontwierpen 
ze zo een eigen expositie en mode-
show over fast en slow fashion. 
Met alle opgedane inspiratie bouwen 
leerlingen samen mee aan het grote 
Mode Monster op plein 44.

Education and 
Fashion show
Throughout the year we use 
the Power of Art to discuss social 
issues. During Mode Monster we 
work together with various schools 
in Nijmegen and Arnhem. Together 
with the students Angela Vissers 
makes sustainable fashion from old 
clothes and waste, they designed 
their own exhibition and fash-
ion show. With all the inspiration 
gained, students help build the large 
Fashion Monster on Plein 44.

Modeshow: Diverse scholen
Data: 3 juni
Tijd: 13 en 14 uur

Locatie: Plein 1944

Fashion show: Various schools
Dates: June 3
Time: 1 and 2 pm
Location: Plein 1944

Performance Meddis 

Performance Meddis 
What do others think of me? 
Every day we stand in front of our 
wardrobe and choose our outfit 
for that day. Every day we have to 
decide who we want to be! 
Has consumption become the 
engine our image?

With this performance, 
Elky Rosa Gerritsen focuses on our 
relationship with our own clothing. 
How many clothes do you have? 
Do you embrace it or do you quickly 
discard it? In a performative 
installation in the middle of the 
shopping street, she presents 
the audience with a visually and 
aurally stimulating production.

Wat vinden anderen van mij?  
Dagelijks staan we voor onze 
kledingkast en kiezen we ons pak 
voor die dag. Elke dag opnieuw 
kiezen we opnieuw wie we die dag 
willen zijn. Is consumptie de motor  
geworden bij de uitbeelding van 
onszelf? 

Elky Rosa Gerritsen zet met deze 
performance onze relatie met onze 
eigen kleding centraal. Hoeveel 
kleding heb je? Liefkoos je het 
of dank je het snel af? 

Dates: June 4 & 5
Time: 12 - 4 pm
Location: Plein 1944 and 
center of Nijmegen 

Data: 4 & 5 juni
Tijd: 12 tot 16 uur
Locatie: Plein 1944 en 
centrum Nijmegen

In een performatieve-installatie 
midden in de winkelstraat geeft 
ze het publiek een visueel en 
auditief prikkelend vraagstuk. 
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Tiep Miep van 
Naaistreek
Al slenterend door Nijmegen kan 
het plots gebeuren dat je een 
gedicht krijgt voorgeschoteld. 
Studio Tiep Miep brengt je op 
ludieke wijze nieuwe inzichten 
rond fast fashion en duurzaamheid. 
Je kunt ze herkennen aan hun 
typemachine! 

Studio Tiep Miep is het theater/
kunst duo Naaistreek uit Nijmegen. 
Naast een element van verwonder-
ing houden ze ervan om de nadruk 
te leggen op het lichaam; om het 
te vieren en te versieren.

Tiep Miep from 
Naaistreek
While strolling through Nijmegen, 
it can suddenly happen that you are 
presented with a poem. Studio Tiep 
Miep brings you new insights into 
fast fashion and sustainability in 
a fun way. You can recognize them 
by their old-fashioned typewriter! 
Studio Tiep Miep is the theater/art 
duo Naaistreek from Nijmegen. 
In addition to an element of wonder, 
they like to emphasize the body; 
to celebrate and decorate it.

Data: 4 & 5 juni
Tijd: 12 tot 16 uur
Locatie: Plein 1944

Dates: June 4 & 5
Time: 12 - 4 pm
Location: Plein 1944 

Geef het een twist!

Give it a twist! 
Take discarded clothes with you 
and have it upgraded by Manon van 
Woerkom and Tetisca Huijbrechts. 
Both have a background in fashion 
in many ways. With their sewing 
machines, together with you, 
they turn a piece of clothing into 
a cool design on the spot.

Neem oude kleding mee en laat het 
pimpen door Manon van Woerkom 
en Tetisca Huijbrechts. Beiden 
hebben op allerlei manieren een 
achtergrond in mode. Met hun 
naaimachines veranderen ze samen 
met jou een kledingstuk ter plekke 
in een tof ontwerp. 

Data: 4 & 5 juni 
Tijd: 12 tot 16 uur
Locatie: Plein 1944

Dates: June 4 & 5
Time: 12 - 4 pm
Location: Plein 1944 
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Schoone kleedjes 
ruilbeurs
Wat draag je nooit meer? 
Wat is te groot, te klein, 
vind je toch niet meer zo leuk?  
Dit is het moment om je kledingkast 
eens grondig te doorlopen. 
Tijdens Mode Monster kun je deze 
kledingstukken ruilen met 
andermans pronkstukken. 
Neem een oude outfit mee en 
ruil het voor een nieuwe. 
Geheel gratis!

Vintage Swap market
What will you never wear again? 
What is too big, too small, 
don't you like it anymore? 
Now is the time to go through your 
wardrobe thoroughly.
During Mode Monster you can 
exchange these items of clothing 
with other people's showpieces. 
Take an old outfit and exchange 
it for a new one. 
Completely free!

Data: 4 & 5 juni
Tijd: 12 tot 16 uur
Locatie: Plein 1944

Dates: June 4 & 5
Time: 12 - 4 pm
Location: Plein 1944

SLOW Hero city tour

SLOW Hero city tour
Meet SLOW, our Slow fashion Hero. 
Slow walks around, observes and 
will undoubtedly make you wonder.

Maak kennis met SLOW, onze Slow 
fashion Hero. Slow loopt rond, 
observeert en zal je ongetwijfeld 
stil doen staan. 

Data: 4 & 5 juni
Tijd: 12 tot 16 uur
Locatie: binnenstad Nijmegen

Dates: June 4 & 5
Time: 12 - 4 pm
Location: binnenstad Nijmegen 

Fashionable tunes

Fashionable tunes
Dj's Jan Liefhebber and Jenny Rose 
will provide the music during the 
festival on Saturday and Sunday 
4/5 June.

Dj's Jan Liefhebber en Jenny Rose 
zullen zorgen voor de muziek 
tijdens het festival op zaterdag en 
zondag 4/5 juni.

Data: 4 & 5 juni
Tijd: 12 tot 16 uur
Locatie: Plein 1944

Dates: June 4 & 5
Time: 12 - 4 pm
Location: Square 1944
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Painted Fashion
Mirella Loeffen is een bodypainter 
van hoog niveau. Ze doet 
regelmatig mee aan nationale en 
internationale wedstrijden. 

Voor ons Mode Monster 
festival bedenkt ze een 
toepasselijke bodypaint. 
Kom naar het plein om te zien 
hoe zo'n bodypaint ontstaat.

Mirella Loeffen is a professional 
body painter. She regularly 
participates in national and 
international competitions. 

She will make an inspiring body 
paint for our ModeMonster festival. 
Come to Plein 44 to see how such 
a body paint is created.

Dates: June 4
Time: 12 - 4 pm
Location: Plein 1944 

Expositie Flaneren in 
Oma’s Kleren 

Exhibition ‘Flaneren 
in Oma’s kleren’ 
''Flaneren in Oma's Kleren''
is a project by visual narrative 
designer Bobbine Berden and 
journalist Evi Guldemeester.

In a playful way they connect young 
and old by entertaining the clothes 
of the elderly, so that younger 
generations can stroll in them 
again. Every piece of clothing 
carries the story of the original 
owner. This way, the new owner is 
aware of where the item of 
clothing comes from.

Flaneren in Oma's Kleren is een 
project van visueel narratief 
ontwerper Bobbine Berden en 
journalist Evi Guldemeester.

Op een speelse manier verbinden zij 
jong en oud door kleding van 
ouderen te vermaken, 
zodat jongere generaties er weer 
in kunnen flaneren. 
Ieder kledingstuk draagt het 
verhaal van de oorspronkelijke 
eigenaar bij zich. Zo is nieuwe 
eigenaar zich bewust van waar 
het kledingstuk vandaan komt. 

Opening: June 3 - 8 pm
Dates: 2 to 24 June
Time: Friday - Sunday 
1 - 4 pm
Location: NEUS, 
Tweedewalstraat 104 Nijmegen

Opening: 3 juni - 20 uur
Data: 2 t/m 24 juni
Tijd: Vrijdag - Zondag 
13 - 16 uur
Locatie: NEUS, 
Tweedewalstraat 104 Nijmegen

10. 11.

Data: 4 Juni
Tijd: 12 tot 16 uur
Locatie: Plein 1944

Painted Fashion



Expositie 
SLOW DOWN FAST! 
Is een video-installatie van Janna 
Wieringa over media en mode 
weergeven op vijf verschillende 
schermformaten en een all-over 
projectie. De installatie bevraagt 
wat de consumptie van mode 
losmaakt bij de beschouwer. 
Het idee achter de verschillende 
films is om het proces en de 
snelheid van de consumptie, 
distributie en productie af te 
remmen. De toeschouwer moet 
verlangen meer gaan koesteren 
en geduld hercultiveren. De film is 
gemaakt in samenwerking met 
Jesse Immanuel Bom en Han Jansen.

Exhibition 
SLOW DOWN FAST!
is a film installation about media and
fashion, on five different format 
of screens and with an overall 
projection. The installation 
question what consumption of 
fashion image provoke in the 
spectator. The idea behind the 
different films is to slow down 
consumption, distribution and 
production. To start the slowing 
down process, we begin by slowing 
down the presentation of products 
through media. The viewer needs 
to recultivate patience and revalue 
desire. Film made in collaboration 
with Jesse Immanuel Bom and 
Han Jansen.

Opening: 3 juni - 20 uur
Data: 3 juni t/m 24 juni
Tijd: 13 - 18 uur
Locatie: NEUS, 
Tweedewalstraat 104 Nijmegen

Opening: June 3 - 8 pm
Date: June 3 to June 24
Time: 1 - 6 pm
Location: NEUS, 
Tweedewalstraat 104 Nijmegen

12.

Expositie Deriva
Het prachtige proces van 
natuurlijk verven dat designer 
Marta Fernandez Lopez samen met 
het afgeschreven beddengoed van 
lokale hotels doet, geeft volop 
mogelijkheden om te experiment-
eren en een tweede leven te geven. 
De natuurlijke kleurstof drukt een 
onverwachte reis uit. 
Elke reis zal een ander resultaat 
opleveren en dat geeft de naam aan 
haar merk, Deriva.

Exhibition Deriva
The beautiful process of natural 
dyeing that designer Marta 
Fernandez Lopez does together 
with the discarded bedding from 
local hotels, gives plenty of 
opportunities to experiment and 
give it a second life to this material.
The natural dye expresses an 
unexpected journey. Each journey 
will yield a different outcome and 
that is what gives the name to my 
brand, Deriva. 

Data: 2 juni t/m 24 juni
Tijd: Openingstijden 
tentoonstellingsruimte
Locatie: Papengas 6, Nijmegen

13.

Dates: June 2 to June 24
Time: Thursday - Saturday 
from 12 - 5 pm
Location: Papengas 6, Nijmegen



Expositie 
Under de Tall Grass
Lou Cocody-Valentino is een 
kunstenares uit Brussel en 
exposeert bij RUIS. Binnen de muren 
van RUIS maakt ze een site-
specific installatie als onderdeel van 
het Mode Monster festival. 
De installatie bestaat uit stof met 
genaaide fragmenten of digitaal 
geprinte foto's waarin je door 
de kunstenaar gemaakte analoge 
foto's kunt herkennen, genomen op 
haar laatste reis naar haar 
geboortegrond, Martinique.
Geboren op het Caribische eiland 
Martinique, is haar kunstpraktijk 
doordrenkt met herinneringen aan 
haar jeugd als eilandbewoner, 
met landschappen en mensen die 
haar hebben gevormd. Ze speelt 
met de fragmentatie die ze ervaart 
in het vormen van haar 
identiteit, door composities te 
creëren die hun eigen stukjes 
landschap worden: een persoonlijke 
geografie.

Meer informatie over Lou vind je op 
de website www.stiksoep.nl/
projecten/modemonster

Exhibition 
Under the Tall Grass
Lou Cocody-Valentino is an artist 
from Brussels and exhibits at RUIS.
She graduated in printmaking from 
La Cambre (BE). She was born in 
1994 and grew up in Martinique, 
before moving to Paris and then to 
Brussels. Her work is infused with 
memories of her childhood as an 
islander, with landscapes and people 
that shaped her, and the cultural 
shift she went through when she 
left. She plays with the fragmen-
tation of the self she experiences, 
through a personal geography. 
Her process includes printing, 
painting, creating textile 
compositions and installations. Her 
creations arise from a process of 
reflection on color, composition, 
translucency. Her work aims to be a 
poetic archipelago, a porous place 
where each work of art reacts to 
the next. 

More information about Lou can be 
found on the website www.stiksoep.
nl/projecten/modemonster

Opening: 2 juni - 20 uur
Data: 2 juni t/m 9 juli
Tijd: Donderdag - Zaterdag 
van 12 - 17 uur
Locatie: RUIS, Hertogstraat 119 
Nijmegen

Opening: June 3 - 8 pm
Dates: 2 June to 9 July
Time: Thursday - Saturday 
from 12 - 5 pm
Location: RUIS, Hertogstraat 119 
Nijmegen
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Workshop 
Shibori Kimono 

Workshop 
Shibori Kimono 

Maak binnen twee middagen je eigen 
kimono van recycled linnen. 
Vanuit een one-piece patroon naai 
en verf je je eigen kledingstuk onder 
de begeleiding van twee lokale mode 
ontwerpers; Sophie Roumans en 
Marta Fernandez Lopez. Shibori is 
een Japanse handmatige tie-die 
techniek waarmee je verschillende 
patronen creëert door het vouwen, 
draaien en binden van de stof. 
Verf je eigen patroon op de stof 
met natuurlijke materialen zoals 
avocado schillen en kurkuma. Alle 
nodige materialen en een gezonde 
lunch worden verzorgd.

Meld je aan op door een e-mail 
te sturen met je naam en 
telefoonnummer naar 
ModeMonster@stiksoep.nl 
ovv Shibori Kimono

Make your own kimono from 
recycled linen within two 
afternoons. From a one-piece 
pattern you sew and dye your own 
garment under the guidance of two 
local fashion designers; 

Data: Zaterdag 18 & 
Zondag 19 Juni 
Tijd: 11 tot 15 uur
Locatie: Papengas 6, Nijmegen

Dates: Saturday 18 & 
Sunday 19 June
Time: 11 - 3 pm
Location: Papengas 6, Nijmegen

16.

Sophie Roumans and Marta 
Fernandez Lopez. Shibori is a 
Japanese manual tie-die technique 
that allows you to create different 
patterns by folding, twisting and 
binding the fabric. Paint your own 
pattern on the fabric with natural 
materials such as avocado peels and 
turmeric. All necessary materials 
and a healthy lunch are provided.

Sign up by sending an e-mail with 
your name and telephone number to 
ModeMonster@stiksoep.nl 
referring to Shibori Kimono

Sweater Party met 
Bas Kosters
Get yourself party ready! 
Applicaties, linten, kralen, 
pailletten. Trek een oude 
sweater uit de kast, kom naar art 
bar NEUS en laat jouw ge-upcycelde 
Bas Kosters trui helemaal met liefde 
betoveren in de allerbeste, 
mooiste, feestelijkste, chille 
feestvibes. Nederlands bekendste 
modeontwerper Bas Kosters 
helpt je met liefde! 

Sweater Party with 
Bas Kosters
Get yourself party ready! Appliques, 
ribbons, beads, sequins. Pull out an 
old sweater, come to art bar NEUS 
and let your upcycled Bas Kosters 
sweater be enchanted with love in 
the very best, most beautiful, 
festive, chill party vibes. 
The famous Dutch fashion designer 
Bas Kosters will help you with love!

Data: 25 juni
Tijd: vanaf 20 uur
Locatie: Neus, 
Tweedewalstraat 104 Nijmegen

17.

Dates: June 25
Time: from 8 pm
Location: Neus, 
Tweedewalstraat 104 Nijmegen



17.18.

Fashion Meet Up
23 juni organiseren we een Fashion 
Meet Up met diverse designers/
kunstenaars waarin verschillende 
experts hun visie en kennis rondom 
fast en slow fashion delen. 
Onder leiding van Jeroen Popelier 
gaan we in gesprek met oa Mirte 
Engelhard en Bobbine Berden ea.

Check de website voor actuele 
informatie! www.stiksoep.nl/
projecten/modemonster.

Data: 23 juni
Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Locatie: Zie website

Fashion Meet Up
June 23 we organize a Fashion Meet 
Up with various designers/artists 
in which various experts share their 
vision and knowledge about fast and 
slow fashion. Under the guidance of 
Jeroen Popelier, we will talk with, 
among others, Mirte Engelhard 
and Bobbine Berden.

Check the website for current
information! www.stiksoep.nl/
projecten/modemonster.

Dates: June 23
Time: 19:30 - 21:30
Location: Check website

19.

Colofon
Dit programmaboekje is een uitgave in 
het kader van het Mode Monster 
Festival. Een festival waarin we fast 
fashion aankaarten en slow fashion op 
een sokkel plaatsen. Op creatieve wijze 
maken we je bewust over de impact die 
kleding heeft op onze omgeving. 

Concept: Stichting STIKSOEP
Redactie: Elky Rosa Gerritsen
Vormgeving: Roxanne Lucker
Website: www.stiksoep.nl/

projecten/modemonster

NOTE: 
Check de website voor de laatste 
updates. Voor toevoegingen van
informatie of wijzigingen in de 

programmering.

Colophon
This program booklet is published in the 
context of the Fashion 
Monster Festival. A festival in which we 
address fast fashion and place slow 
fashion on a pedestal. In a creative way 
we make you aware of the impact that 
clothing has on our environment.

Concept: STIKSOEP Foundation
Editor: Elky Rosa Gerritsen
Design: Roxanne Lucker
Website: www.stiksoep.nl/

projecten/modemonster

NOTE:
Check the website for the latest 
updates. For additions of 
information or changes in 
programming.

Mede mogelijk
gemaakt door



Jaarlijks gooien Nederlanders ruim 
135 miljoen kilo textiel in de 
kledingbakken. Van die enorme 
hoeveelheid wordt slechts 
1 procent gerecycled tot 
nieuwe kleding. 

Er is steeds meer mode beschikbaar 
en je kunt kleding vinden voor een 
lage prijs. Maar het milieu betaalt 
hiervoor een hoge prijs. 

Het massale, razendsnelle 
produceren, gebruiken en afdanken 
van kle-ding leidt bijvoorbeeld tot 
CO2-uitstoot, plasticsoep en 
vervuiling van grond en water.

Ieder jaar worden 100.000.000.000 
nieuwe kledingstukken 
geproduceerd. Maar 1/3 daarvan 
wordt nooit gedragen. 
Hoe vervuilend is jouw kledingkast?
Gebruik jij ook onze tips om een 
steentje bij te dragen aan een 
gezonde aarde?!

Every year, the Dutch throw over 
135 million kilos of textile into the
clothes bins. Of that enormous 
amount, only 1 percent is recycled 
tonew clothes.

More and more fashion is available 
and you can find clothes for a low 
price. But the environment pays a 
high price for this.

The massive, lightning-fast 
production, use and disposal of 
clothing leads to CO2 emissions, 
plastic soup and pollution of soil 
and water.

Every year 100,000,000,000
new garments are produced. 
But 1/3 of it is never worn.
How polluting is your wardrobe?
Do you also use our tips to 
contribute to a healthy earth?!


