Tekst & fotografie Annemiek Sieders (14),
Ilva Nieuwstraten (15) & Iris de Ligt (14)
Illustratie Annemiek Sieders (14)

Tekst Jet Winterink (14)
Fotografie Sorcha Rotteveel (15)
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Onfrisse
beautytips

behind-the-scenes-interview met een modefotograaf

Laat mayonaise je haar
glanzen? Maakt olijfolie
je huid poezelig glad?
Drie dappere dames testten
beautykwakjes uit ’t keukenkastje.
Hoef jij alleen derrie op je
hoofd als ’t echt werkt.
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Wat doe je dan allemaal om je
shoot goed voor te bereiden?
‘Je hebt om te beginnen een goede
locatie nodig. Ik zoek bijvoorbeeld naar
aparte huisjes in grappige kleuren.
Van tevoren is het belangrijk dat je een
soort schets maakt, zodat je weet wat
je wil. Ook moet je erg goed overleggen
met de stylist en de andere mensen die
meewerken aan je fotoshoot.’

Op modefoto’s zie je vaak een
superknap meisje in perfect
zittende kleren in een prachtige
omgeving. Is die droomwereld
echt? Of zijn daar trucjes voor?
‘Wat een meisje heel erg verandert is
de make-up en het haar. De styling
transformeert leuke maar gewone
meisjes tot prachtige, perfect uitziende
meisjes. Het is inderdaad een soort
fantasiewereld.
Zo’n model krijgt vaak ook heel mooie en
hoge hakken aan en een heel dure jurk
van soms wel tienduizend euro. Die zou
je in het normale leven niet dragen. En
die zouden in het echt ook nooit zo mooi
zitten. Aan de achterkant van de jurk
zitten tijdens de shoot allerlei klemmen,
spelden en knijpers. Zo ziet de jurk er
van voren mooier uit. Dat zijn dus al een
heleboel trucs – en dan wordt alles op de
computer ook nog gefotoshopt.’
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Een foto maken, dat is toch
gewoon een druk op de knop? Zo’n
shoot is dus in een paar minuutjes
wel gepiept. Of duurt het langer?
‘Voor een tijdschrift moet ik meestal
zes tot tien foto’s maken. Dan maak ik
heel erg veel foto’s en zoek ik de beste
uit. Daar ben ik ongeveer twee weken
mee bezig. Maar dat is ook inclusief alle
voorbereiding. Er gaat ook heel veel tijd
verloren aan het haar en de make-up.
Het echte foto’s maken van het model
duurt ongeveer acht tot negen uur.’
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Trek een mooi
meisje een leuke
jurk aan. Klik.
En klaar. Of komt er meer kijken bij
modefotografie? We vroegen het fotografe
Hermanna Prinsen. ‘Het is hard werken,
zo’n droomwereld in beeld brengen.’

EXTRA BIJLAGE!

Uit de meiden-bla-bla

Je haar gaat ervan glanzen.

Testdier:

Annemiek Sieders

Hoe:

Met een lepel een grote kwak mayo op je haar
doen en het dan verspreiden.

Resultaat:
goed/matig/slecht
‘Uiteindelijk ben ik niet heel blij over het resultaat. Ik
vind dat je haar er vooral VET van wordt en dat vind
ik persoonlijk niet echt mooi! (Vet glanst wel.) Het
stinkt ook nog eens heel erg. Na drie keer wassen met
shampoo ruik ik nog steeds naar mayo! Kortom: ik zou
het niemand aanraden en ik doe het zelf noooooit meer!’

miek
proefkonijn Anne
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EXTRA BIJLAGE!

full Colour

Tekst Jet Winterink (14) Fotografie Hermanna Prinsen
Styling Het DUF Wiebel Team

DUF’S next topmodels
Zie je al die beeldschone meiden
in die superhippe kleding op
de volgende pagina’s?
Professionele modellen zeker?
Nee, de deelnemers aan DUF’s
summer school! Van doodnormale
meisjes toverden ze zichzelf om
tot gecolourblockte glamour
queens.
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ADIEL: GREEN dress - Fucci € 2095,- | YELLOW belt G-scare € 295,- | PURPLE tights - Lakotsje € 495,-

Expensive brands?
No way. Fashion is
all about colours
and style!

DAAN (left): PURPLE pants - Merxx € 795,- | YELLOW top - Griesel € 495,- | BLACK shoes: Gianvito Rotsie € 1295,JET (right): ORANGE dress - Prala € 2195,- | PINK belt - Kenzooi € 795,- | PINK leg warmers - Verpatsje € 295,-

no brand
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EXTRA BIJLAGE!

SORCHA: SEA GREEN woollen skirt - Dries van Kloten € 2795,- |PINK top - Stella McCreditcardnie
€ 2795,-| ORANGE bracelet - Maison Martel Margiela € 1695,-| YELLOW-PINK stockings - Emilio
Poetsjie € 1695,-

Sitsofe: APPLE GREEN dress - Ballen-tino € 2195,- | RED belt - Bolce & Banana € 795,-

BODIL (left): RED pants - Nonna Kazan € 1595,- | SEA BLUE silk blouse - Herpès € 2295,NINA (right): TURQUOISE skirt - Yves Saint Argent € 1895,- | PINK cardigan - Dommy Hilfiger € 1495,- |PURPLE T-shirt - Emporio Armoedie € 2795,-

TESSEL: PINK dress - Costume Asocial € 3795,- | GREEN cardigan - Sonia Rijkekiel € 1995,- | RED shawl - Slictor & Wolf € 1695,-

CHANICE: RED leather skirt - Emilio Poetsjie € 1795,- | PINK T-shirt - Morsjino € 495,- |
BLUE knee socks - Paco Rabarber € 1695,- | BLACK shoes - Christian Boeboetin € 1595,-
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