DKF LASH OPEN 2020

FANTASY LASH ART
Lørdag 29. februar 2020
DELTAGER BETINGELSER:
For tilmelding: udfyld tilmeldings blanket på http://www.beauty20.dk/tilmelding-til-konkurrencer
deltagergebyr på kr. 600.- (gratis hvis du er medlem af DKF) skal herefter indbetales senest den 15.
februar 2019 på konto: Danske Bank 9570 – 0009106626. Her skal det fremgå tydeligt hvem der har
indbetalt samt anføres at det er for FANTASY LASH ART 2020. Ved tilmelding bekræftes modtagelsen
af tilmeldingen, men der er først endelig tilmelding når DKF har modtaget tilmeldingsgebyret.
Tilmelding til DKF’s konkurrencer, giver gratis indgang for deltageren og dennes model (påhæng kr.
60,- pr. stk.) til årets skønhedsevent BEAUTY20, hvor konkurrencerne afholdes. Sidste tilmeldingsfrist
samt betaling er den 15. februar 2020, dog kan DKF stoppe for tilmelding hvis max. antal deltagere
opnås inden.
Regler
1. Tema for Fantasy Lash Art 2020 er valgfrit.
2. Det er tilladt at bruge et tidligere tema af Fantasy Lash Art såfremt du ikke har fået én placering i
en tidligere konkurrence med dette Tema (1. 2. eller 3. plads) dette gælder også for konkurrencer i
udlandet.
3. Al forberedelse af Fantasy Lash Art konkurrencen skal udarbejdes af deltageren forud for
konkurrencen. Bedømmelsen vil foregå på scenen, men inden bedømmelsen vil det være muligt at
påsætte vipper og færdiggøre modellen i vippeområdet – max. 1 time.
4. Alt arbejde: Vipper, makeuppen, kostumet, evt. parykker laves/forberedes hjemmefra, derefter
har du en 1 time på konkurrence dagen til at færdiggøre modellen til bedømmelse.
5. Kun model og konkurrence deltageren er tilladt på konkurrence gulvet og ved bedømmelsen.
6. Hver deltager skal være parat til verbalt at forklare, hvordan noget blev skabt hvis du bliver spurgt
af dommerne.
7. Konkurrence deltageren må kun deltage med deres eget vippe arbejde. Alle kan betvivles, og
konkurrence deltageren kan blive bedt om at genskabe en del af det som bevis.
8. Det er tilladt at bruge tredimensionelle, pre-lavet dekorationer, fjer, mærkater, stene, div. vippe
Tilbehør, ornamenter ja kort sagt det er kun fantasien der sætter grænser.
9. Tænk på at tøjet/kostumet også er en stor del af denne konkurrence.
10. Denne konkurrence understreger kreativitet, sværhedsgrad og hvor godt temaet for hele
designet er genkendeligt og "giver mening" eller hænger sammen.

BEMÆRK: Det er en overtrædelse af ophavsret for at genskabe
varemærkerede logoer og tegn. Brug IKKE Disney-tegn, Warner Bros,
Universal eller nogen form for musikikoner i dine designs. Disse vil blive
diskvalificeret ved registrering. Brug kun dine egne ideer, fantasi og
kreationer i dit kunstværk.
Helhedsindtryk og præsentation:
Klarhed i designet
Designet skal synlig vise hvad det forstiller, og vipperne skal være synlige og ikke tildækket.
Originalitet
Temaet el. designet skal være noget der ikke har været set før. Hvis stilen/designet har været brugt
før, skal det laves på en ny og anderledes måde
Helheden af arbejdet
Alt Lash Art med en pæn overflade, ingen synlig overskuds lim og alle kreationer er helt færdig gjort
Kostumet
Hvor godt er kostumet? Det skal repræsenterer dit valgte tema tydeligt.
Denne kriterie bliver vurderet ud fra Dommerens personlige mening omkring helheden af kostumet.
Dommerens Instruktion
Kriterierne vurderes som en total score, og alle kriteriers point tildeles fra 1-10
Scoren bestemmes ud fra Dommernes Professionelle synspunkt
Dommernes Kriterier
Sværhedsgraden af designet, vurderes ud fra graden af ekspertise. Er Lash Art’en flot udført og er
designet lavet med en høj sværhedsgrad.
Balance
Designet bør ikke være alt for massivt ej eller for sparsom. Kunsten bør være jævnt balanceret på
vipperne.
Brug af farver og temaets kontinuitet
De valgte farver skal komplimenterer designet og have en sammenhæng på begge vipper.
Program:
Lørdag 29. februar 2020
Kl. 11:00 – 13:30 Registrering ved vipperegistrering
Kl. 14:15 – 14:30 Briefing
Kl. 14:30 – 15:30 Færdiggørelse af Fantasy modellen til bedømmelse (vippeområdet)
Alt arbejde: Makeuppen, kostumet, evt. parykker kan laves/forberedes hjemmefra,
således at du blot skal montere vipperne og de sidste detaljer i dit valgte tema.
Kl.15.30 – 16.00 Fantasy Konkurrence (Scene)
Kl. 16:00 Dommernes bedømmelse og præmieoverrækkelse

