make-up artist design show: professioneel trefpunt voor
grimeurs en visagisten op 10 en 11 maart 2018
Op 10 en 11 maart 2018 gaat op het beursterrein van Düsseldorf het doek
open voor de inmiddels negende editie van de make-up artist design show
(mads). Internationale grimeurs en visagisten uit theaters, opera’s,
schouwburgen, tv-studio’s, musicals en filmproducties ontmoeten elkaar op
dé hotspot van de branche. In Düsseldorf kunnen de ruim 4.000
vakbezoekers zich verheugen op een exclusieve ambiance en een
intensieve uitwisseling van ervaringen en ideeën, want door de strenge
vakbezoekersregistratie zijn de professionals onder elkaar. “Deze
professionele en communicatieve ambiance, die de ideale voorwaarden
voor collegiaal overleg en het leggen van nieuwe contacten creëert, wordt
door de deelnemers zeer gewaardeerd,” aldus Michael Degen, Executive
Director van Messe Düsseldorf.
Eersteklas vakprogramma
Een van de unique selling points van de mads is de ongeëvenaarde mix
van informatie, bijscholing en kunstzinnige inspiratie. De sterren van de
branche presenteren hun kunnen zeer dichtbij en op persoonlijke wijze en
betrekken het publiek bij het Voordrachtforum bij hun werk voor film,
televisie en theater. Bekende grimeurs tonen op het podium wat ze in huis
hebben en geven aan de hand van praktische demonstraties waardevolle
tips voor de dagelijkse werkzaamheden. In de afgelopen jaren waren onder
meer de Oscar-winnaars Mark Coulier, Michael Westmore en Michele
Burke te gast en zorgden voor een flinke dosis glamour.

In de Kreativ-Werkstatt worden nieuwe technieken gedetailleerd getoond
en praktijkgericht overgebracht. Professionals laten de bezoekers zonder
probleem over hun schouders meekijken en motiveren hen om de nieuwe
werkmaterialen en technieken zelf uit te testen.
“In Düsseldorf zijn de belangrijkste grimeurs uit heel Duitsland en Europa
vertegenwoordigd. Mads heeft zich tot een sterk communicatietrefpunt
ontwikkeld. De melange van exclusieve producten met bijscholing en
praktische presentaties van topsterren is in deze opzet uniek,” vult Degen
aan.
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Exclusieve ambiance
Bij de stands van de 75 exposanten en merken vinden de bezoekers alles
wat voor professionele make-up, special effects, plastisch werken voor het
vormgeven van gezichten en lichamen nodig is, en daarnaast materiaal
voor het maken van maskers, pruiken en haarstukken. Speciaal
gereedschap, toebehoren en accessoires completeren het aanbod.

Exposanten en bezoekers prezen in de voorgaande jaren naast het
professionele vakprogramma vooral de hoge kwaliteitsstandaard. “Het
imago van het evenement is extreem hoog. De branche prijst de mads in
alle toonaarden en geniet van de familiaire sfeer en de uitstekende
voorwaarden om te kunnen netwerken,” zegt Wolfram Langer, directeur
van de in Berlijn gevestigde onderneming KRYOLAN en mede-initiator van
de beurs.

Huldigingen en zoektocht naar talent
Voor de zevende keer zullen getalenteerde studenten in Düsseldorf met
elkaar de strijd aangaan. Dit jaar moeten de deelnemers van het Duitse
kampioenschap voor grimeurs in opleiding een effectvol masker bij het
thema ‘monster’ vervaardigen.
Met de uitreiking van de ‘Goldene Maske’ worden bij de mads een nationale
en internationale prijswinnaar gehuldigd. Met deze awards ontvangen
persoonlijkheden uit de branche waardering voor hun bijzondere
engagement, kunstzinnige, betekenisvolle maskers 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 het beursterrein reizen (www.nsinternational.nl) en
zijn er hotelpakketten voor beursbezoek en hotelovernachting in een First
Class Hotel (vier sterren) vanaf 99 euro (eenpersoonskamer 139 euro).
Daarnaast kan er vanaf 74 euro (eenpersoonskamer 99 euro) ook een
overnachting inclusief ontbijt in een driesterrenhotel worden geboekt.
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De mads vindt op zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018 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. Online aangeschafte
tickets kosten 35 euro (dagkaart) en 50 euro (tweedagenkaart). Bij de
kassa’s op het beursterrein zijn de tickets 5 euro duurder. De entree voor
de parallel plaatsvindende BEAUTY DÜSSELDORF is inclusief. Informatie
over de 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 vakbeurs is die alleen op vertoon van vaklegitimatie
kan worden bezocht.

Drie beurzen parallel tijdens het tweede weekend van maart

In het jaar 2018 staat het beursterrein in Düsseldorf geheel in het teken van
schoonheid: van vrijdag 9 tot en met zondag 11 maart 2018 vindt BEAUTY
DÜSSELDORF, de internationale toonaangevende vakbeurs voor cosmetica, nail,
voet, wellness en spa plaats. Met twee dagen overlap vindt parallel op zaterdag 10
en zondag 11 maart TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf plaats, Duitslands
toonaangevende kappersevenement. Eveneens op zaterdag 10 en zondag 11
maart vindt bovendien de make-up artist design show, Duitslands enige vakbeurs
voor visagisten en grimeurs plaats.
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