Dansk Kosmetolog Forening præsenterer

DKF MAKEUP OPEN 2020
De Danske Makeup mesterskaber 2020

Lørdag den 29. februar 2020
TEMA: HOLLYWOOD GOES BOLLYWOOD
Dansk Kosmetolog Forening afholder Danmarks Mester skab i MAKEUP lørdag den 2. marts 2019.
OPGAVE:
Tema og opgave: HOLLYWOOD GOES BOLLYWOOD
Runde 1 – HOLLYWOD inspireret look
Runde 2 – BOLLYWOOD inspireret Galla
Begge runder er freestyle, og skal udføres på samme model
Runde 1 – HOLLYWOOD inspireret Look
Her vil vi se en god klassisk dag makeup, der passer til modellens udseende og beklædning. Det kan
være inspireret af Lady Gaga, Marylyn Monroe, Audrey Hepburn eller en helt anden inspiration fra
HOLLYWOOD. En naturlig makeup, der virkelig klæder modellen. Modellen skal fremstå smuk, og
inspirerende.
Runde 2 – BOLLYWOOD inspireret Galla
Her vil vi gerne se makeup, og her kan man virkelig være kreativ med kjole, hår og udseende. Det
kan være PANG, det kan være detaljer, det kan være vovet. Det kan være shiny, det kan være mat –
det er HELT op til deltagerens fantasi og kreativitet. Her skal dommerne imponeres. BOLLYWOOD
opfordrer til masser af inspirarion
DKF afholder mesterskab i makeup, og kører konkurrencen over to runder, og helt uden farvekrav.
DELTAGER BETINGELSER:
1) Konkurrencen er åben for alle skønhedseksperter og makeup artister.
2) For tilmelding: udfyld tilmeldings blanket på http://www.beauty20.dk/tilmelding-til-konkurrencer
deltagergebyr på kr. 600.- skal herefter indbetales senest den 1. februar 2020 på konto: Danske Bank
9570 – 0009106626. Her skal det fremgå tydeligt hvem der har indbetalt samt anføres at det er for
DKF MAKEUP OPEN 2020. Ved tilmelding bekræftes modtagelsen af tilmeldingen, men der er først
endelig tilmelding når DKF har modtaget tilmeldingsgebyret.
Sidste tilmeldingsfrist samt betaling er den 1. februar 2020.
Certifikat: Alle deltagere i de Danske Makeup Mesterskaber modtager et certifikat, der bekræfter
deres deltagelse.

Andre betingelser:
Ved at fremsende ansøgning indikerer ansøgeren, at han/hun accepterer alle betingelser for at
deltage i konkurrencen. Enhver form for regreskrav er udelukket.
Deltagerne skal iføre sig neutralt, helt sort tøj uden reklametryk.
Deltagerne skal acceptere, at alle billeder, der bliver taget under mesterskaberne kan bruges i
redaktions- og reklameøjemed. Deltageren forpligtiger sig også til at stille sig til rådighed for PR med
vinder makeuppen i dagene efter De danske Makeup Mesterskaber.
BEDØMMELSESKRITERIER OG REGLER
DKF MAKEUP OPEN 2020 finder sted lørdag den 29. februar 2020 i Øksnehallen, Halmtorvet 11, 1700
København V, i forbindelse med BEAUTY20. Arbejdstiden er 30 minutter til hver af de to runder, til at
udføre hele makeuppen. Modeller med permanent make-up på øjnene og munden er ikke tilladt.
Det er tilladt at sætte modellens hår inden begge konkurrence runder.
Runde 1: Her skal modellen på scenen helt uden makeup, dog må foundation gerne være påført
inden scenen. Hår og påklædning må gerne være forberedt inden scenetiden.
Pause: Imellem de to runder vil der være en pause på en time, hvor modellen kan ”bygges videre” til
BOLLYWOOD runden og modellen kan blive iklædt påklædning og få sat hår til runde to.
Forberedelsen til begge runder vil være i et tilstødende aflukket lokale, hvor kun deltageren og
modellen har adgang.
Runde 2: Her må modellen gerne være påført foundation inden scenen. Hår og påklædning må
ligeledes gerne være forberedt inden scenen.
Modellen skal have det ok med at være på en scene.
Bedømmelse: Bedømmelses kriterier som dommerpanelet vil bedømme fra.
Foundation, rouge og highlights, øjen makeup, læbefarve og gloss, helhedsindtryk i farvevalg og
arbejdsmetoderne.
Helhedsindtryk og præsentation: Den professionelle påføring af makeuppen bliver vurderet sammen
med helhedsindtrykket af modellen, og modellens fremtræden.

Dommerne:
Dommerne ved DM i Make-up er nøje udvalgte, og vil være en blanding af danske og internationale
dommere, nøje udvalgt af DKF. Dommerne må ikke have relationer til nogen af deltagerne, fra før
konkurrencen. Da vi kun arbejder med professionelle dommere, så må disse naturligvis gerne
samarbejde med deltagerne, efter konkurrencen.
Følgende punkter noteres:
a) Overordnet harmoni og stil hvad angår tøj, hår og negle.
b) Hygiejne. Deltagerne skal arbejde med deres egne materialer og farver. Alle materialer, såsom
pensler, applikatorer og svampe, skal være helt ”rene”.
c) Makeuppen skal være teknisk perfekt.
Der bedømmes ud fra skalaen 1-5, hvor 1 er ringe og 5 perfekt.
Regler ved valg af model til DKF MAKEUP OPEN 2020:
• Højde mindst 1,70 cm.
• Alder 18-35
• Tøj størrelse 34 – 38.
• Modellen bør ikke være genert da denne skal præsenteres på scene.
Sørg for at medbringe spise og drikkevare til dig og din model.
Inden konkurrencen fremsendes spørgeskema, der skal udfyldes som vores konferencier kan bruge,
når der skal speakes under konkurrencen.
Sidst men ikke mindst, husk at medbringe en god portion humor og godt humør. Vi ønsker alle held
og lykke og håber på at du får en god mesterskabsoplevelse!
FOTOGRAFERING:
Efter konkurrencen skal der tages billeder af de 3 vindere, så ingen forlader
messen før dette er sket! Og så skal alle selvfølgelig have deres certifikat.

