
1 

GRAZIA18

10 HOT STORIESDEZE WEEK IN HET NIEUWS



NIKKIE IS APETROTS op de  
samenwerking die ze met niemand 
minder dan Kate Moss is aangegaan. 
Bij de bekendmaking van het grote 
nieuws, vorig jaar, vertelden de twee al 
dat ze het goed met elkaar kunnen 
vinden. Zowel fashionwise als op  
persoonlijk vlak. De dag van de shoot 
was dan ook iets waarnaar ze hebben 
uitgekeken. Na de eerste samenwerking, 
een NIKKIE-collectie waar Kate het 
gezicht van is, volgt binnenkort een 
‘Selected by Kate Moss’-collectie. Hoe 
was het om weer samen te werken? 
Nikkie: “Hoewel er tientallen mensen, 
assistenten en assistenten van assistenten 
op de Londense set liepen, was de sfeer 
heel relaxed. Niet heel gek, want het 
zijn de grootste namen met wie we 
mochten werken. Neem bijvoorbeeld 
Emma Summerton, die covers en  
campagnes schiet voor de allergrootste 
modetitels waaronder I-D magazine, W 
en klanten als YSL. Ze is bevriend met 
o.a. Beyoncé, Justin Bieber en Selena 
Gomez. Je merkt dat het team heel 
professioneel is en fijn samenwerkt. 
Van de hair & make-up artists, de 
manicure, de producers, stylisten tot 
de coupeuse. Bovendien is Kate 
natuurlijk een feestje om mee te  
werken. Ze is niet alleen ontzettend 
professioneel en gedreven, maar het is 
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Vorige week stond Nikkie 
Plessen samen met Kate 
Moss in de studio om de 
campagne voor haar  
nieuwe collectie te schieten. 
Grazia gaat backstage.

NIKKIE & KATE
Backstage met  



natuurlijk ook een en al gezelligheid 
samen op de set.” Kate en Nikkie  
kletsen eerst even bij met een koffie 
voor ze starten. “Eerst praten we over 
de kids en de vakantieplannen. We 
zijn inmiddels wel echt vriendinnen 
geworden. Vanaf het eerste moment 
dat we elkaar ontmoetten is er een 
klik. Ik denk dat we best hetzelfde 
zijn. We werken allebei keihard, weten 
wat we willen en doen niets waar we 
ons niet goed bij voelen. Daarnaast 
delen we onze verhalen over de  
kinderen en welke bizarre dingen we 
hebben meegemaakt. Maar wanneer 

riempje van jou nog aan deze jas  
toevoegen? Dit wil toch iedereen  
hebben?’. Het is heel leuk om te zien 
dat ze zich er helemaal in vastbijt.  
Dat herken ik wel. Ze heeft echt een 
hands-on mentaliteit en down-to-earth 
persoonlijkheid. Dat werkt heel goed! 
Voor zo’n shoot moeten we natuurlijk 
gewoon zakelijk en professioneel zijn, 
maar na zo’n weekend appt ze dan wel 
meteen dat het niet voelt als werken. 
Dan weet je dat het echt goed voelt 

de hair & make-up er eenmaal op zit, 
starten we wel meteen gefocust met 
onze eerste looks. Dat moet ook wel 
als je tien campagnefoto’s en daarnaast 
videobeelden draait in zo’n korte tijd. 
Gelukkig is Kate heel professioneel en 
gedreven. Die gaat staan, doet waar ze 
goed in is en checkt daarna meteen of 
we tevreden zijn. We doen het echt 
met z’n allen en weten allebei goed wat 
we willen. Dan komt ze naar me toe 
en zegt: ‘Nik, zullen we dat coole 

Kate: “Zullen we 
dat riempje erbij 
doen, Nik?”

Nikkie: “Kate en  
ik lijken best op 
elkaar, we weten wat 
we willen.”

Nikkie: “Kate bijt zich 
er echt helemaal in 
vast, net als ik”.
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10 HOT 
STORIES



KATE OVER HAAR 
COLLECTIE (EN NIKKIE)
Voor onze samenwerking wist ik  
eigenlijk niet wie Nikkie was. Maar toen 
ik haar ontmoette, dacht ik meteen: 
thank God, ik hou van haar! Nikkie liet 
me haar collecties zien toen ik haar 
bezocht in Amsterdam. Ik hou van alles 
wat de jaren zeventig glam-rock-stijl  
uitstraalt. Daarbij is een beetje grunge 
nooit verkeerd. Ik zou deze hele collectie  
dragen. NIKKIE heeft een punk attitude, 
zonder over de top te zijn, omdat je de 
look op verschillende manieren kunt  
combineren. Alle stukken zijn draagbaar. 
Mijn favoriet is de lange zwarte lammy 
coat. Daarin voel ik me net een spion in 
de seventies. Een aantal items, zoals  
de groene metallic leren jas, doet me 
denken aan de tijd dat ik jong was, zo’n 
beetje de leeftijd van mijn dochter nu.  
Zij is op dit moment heel modebewust 
en ik vraag haar dan ook altijd naar haar 
mening. Dan zegt ze of ‘I love it’ of 
‘Mam, doe dat onmiddellijk uit.’

Punk attitude, maar 
niet over de top,  
Kate houdt ervan.

samen.” Het resultaat van de shoot  
laat nog heel even op zich wachten; de 
Selected by Kate Moss-collectie ligt 
eind augustus in de winkel, maar 
iedereen kijkt tevreden terug op de 
dag. “Toen we klaar waren, trokken 
we wel even een flesje open, ja. Daarna 
zijn we naar ons favoriete restaurant 
Sexy Fish gegaan. Dan eet je daar  
wat, drink je nog wat en dan nog een  
afzakkertje en ja, voor je het weet 
beland je ’s avonds met z’n allen in 
club The Box, haha. Ach, we vonden 
dat we dat wel hadden verdiend!” 
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