make-up artist design show Düsseldorf 2017: in Düsseldorf is de
complete wereld van de professionele grime te gast
De complete wereld van de professionele grime is op 1 en 2 april 2017 in
Düsseldorf te gast. De make-up artist design show (mads) heeft zich als
creatief trefpunt voor grimeurs en visagisten uit theaters, opera’s en
schouwburgen, tv-studio’s, musicals en filmproducties vast verankerd. De
professionals van de branche kunnen zich op een uitzonderlijk programma
en een aantrekkelijke mix van praktijktips, bijscholing en vakbeurs
verheugen.

Uitwisseling en bijscholing in familiaire sfeer
Bezoekers en exposanten waarderen bij mads de hoge mate van
professionaliteit, de familiaire sfeer en de perfecte voorwaarden om te
netwerken; dankzij de strikte vakbezoekersregistratie zijn de professionals
onder elkaar en hebben zo een ideaal podium voor collegiale uitwisseling
van ideeën. De sterren van de branche presenteren zich zeer persoonlijk en
van dichtbij en maken het publiek in het ‘Vortrags-Forum’ deelgenoot van
hun werk uit film, televisie en theater. Bekende grimeurs tonen hun kunnen
en geven aan de hand van praktische demonstraties waardevolle tips. Het
uitstekende niveau van de vakpresentaties en het afwisselende programma
met internationale topdeelnemers maken van de make-up artist design
show een unieke beleving.

Hollywood te gast in Düsseldorf
De top-sterren op het podium geven de mads een bijzondere glans. In
Düsseldorf zijn de beste grimeurs uit de branche aanwezig en laten de
bezoekers over hun schouder meekijken. In de afgelopen jaren waren
onder meer de Oscar-winnaars Mark Coulier, Michael Westmore en
Michele Burke te gast en toonden net als vele andere internationale experts
de betekenis van Hollywood-films. Ook in 2017 zullen grime-grootheden
met hun spectaculaire kunst de bezoekers inspireren. Er zijn al definitieve
toezeggingen van Tate Steinsiek uit de USA, Shaune Harrison uit GrootBrittanië, Michael Loncin uit België, Birgit Mörtl uit Oostenrijk en Denis
Penkov uit Berlijn.
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Creatieve ideeën om zelf uit te proberen
De Kreativ-Werkstatt nodigt bezoekers uit om werkmateriaal en nieuwe
technieken te leren kennen en uit te testen. Internationaal beroemde
sprekers nodigen alle bezoekers uit mee te doen en geven met hun
vakkennis

zinvolle

tips

en

ondersteuning

voor

de

dagelijkse

werkzaamheden. Het materiaal en de technieken kunnen tijdens de
dagelijkse workshops direct onder leiding van de experts worden uitgetest.
Op het programma staan het vormen en produceren van SFX-figuren, het
aanbrengen en schminken van siliconen lichaamsdelen, huid en haar met
airbrush en het vormen van maskers met folietechniek.

75 exposanten en merken
Bij de stands van 75 exposanten en merken vinden de bezoekers alles wat
voor professionele make-up, special effects en plastisch werk voor het
vormen van gezichten en lichamen nodig is, en tevens materiaal voor het
maken van maskers, pruiken en haarstukken. Speciaal gereedschap,
toebehoren en accessoires ronden het aanbod af.

Prijsuitreikingen en zoektocht naar talent
Voor de zesde keer mogen in Düsseldorf getalenteerde studenten hun
krachten meten. Dit jaar moeten de deelnemers van het Duitse
kampioenschap voor grimeurs in opleiding een effectvol masker bij het
thema ‘Het rijk van de sprookjes’ creëren.
Met de uitreiking van de ‘Goldene Maske’ worden bij de make-up artist
design show een nationale en internationale prijswinnaar onderscheiden.
Zo krijgen persoonlijkheden uit de branche erkenning voor hun bijzondere
toewijding, maskers van grote artistieke waarde of een uitzonderlijk
levenswerk.
Service met een hoofdletter
De mads in Düsseldorf biedt haar bezoekers een omvangrijke service. Er
kan gratis gebruik worden gemaakt van de kinderopvang op het terrein
(vanaf vier jaar), garderobe- en bagagedepot en van het openbaar vervoer
van de VRR (op vertoon van een geldig entreebewijs, in de regio
Düsseldorf). Bovendien kan men met de hogesnelheidstrein ICE vanaf 19
euro (enkele reis) naar Düsseldorf Hbf (www.nsinternational.nl) en zijn er
hotelpakketten voor beursbezoek en hotelovernachting in een First Class
Hotel (vier sterren) vanaf 99 euro (toeslag eenpersoonskamer 40 euro).
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Een overnachting inclusief ontbijt in een standaardhotel is vanaf 40 euro te
boeken.

De mads vindt op zaterdag 1 en zondag 2 april 2017 dagelijks van 9 tot 18
uur in hal 7 van het beursterrein in Düsseldorf plaats. Door de
vakbezoekersregistratie wordt gegarandeerd dat uitsluitend grimeurs en
professionele visagisten de beurs kunnen bezoeken. Tickets kosten online
35 euro (dagkaart) en 50 euro (tweedagenkaart). Aan de kassa op het
beursterrein zijn de tickets 5 euro duurder. Met uw ticket is het ook mogelijk
de parallel plaatsvindende beurs BEAUTY DÜSSELDORF te bezoeken.
Informatie over mads vindt u online op www.make-up-artist-show.de.

We willen u vragen bij publicatie te vermelden dat de make-up artist
design show een strikte vakbeurs is die alleen op vertoon van
vaklegitimatie kan worden bezocht. Consumenten en bezoekers uit
andere branches worden niet toegelaten.

Drie beurzen parallel in Düsseldorf

In het voorjaar van 2017 staat het beursterrein in Düsseldorf geheel in het teken
van schoonheid: van vrijdag 31 maart tot en met zondag 2 april 2017 vindt
BEAUTY DÜSSELDORF, de internationale toonaangevende vakbeurs voor
cosmetica, nagel, voet, wellness en spa plaats. Met twee dagen overlap vindt
parallel op zaterdag 1 en zondag 2 april TOP HAIR INTERNATIONAL Trend &
Fashion Days, Duitslands nr. 1 kappersevenement plaats. Eveneens op zaterdag 1
en zondag 2 april vindt bovendien de make-up artist design show, Duitslands enige
vakbeurs voor visagisten en grimeurs plaats.
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