Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
har det stora nöjet att bjuda in till
Svenska Mästerskapen i Makeup 2014
Lördagen den 8 november, Kista Galleria, Stockholm

2014 års tema ger dig friheten att tolka mörkret.
Vare sig du gräver ner dig i mode och gothens värld, i film, musik eller
konst så är årets tema så brett att du kan hitta inspiration överallt.
Årets tema handlar om mycket makeup och det är med spänd
förväntan juryn ska bedöma just din tolkning.
Välkommen Into the Dark!

Från och med i år kommer vi att bjuda på en hel del förändringar för att
locka fler deltagare och för att göra tävlingen större. Vi har i år fått hjälp
med att utveckla tävlingen tillsammans med makeup artisten och
entreprenören Linda Mehrens Flodin.
Linda Mehrens Flodin är en driven, kreativ och resultatinriktad entreprenör med 25 års erfarenhet
inom kosmetikbranschen. Hennes morfar var en av grundarna av parfymerikedjan Parelle och hon är
tredje generationen i sin familj inom parfymerihandeln. Linda har 16 års erfarenhet som utbildad
makeup artist inom mode och reklam och driver idag MAKEUP ACADEMY som hon grundade 2009.
Eftersom hon har arbetat med makeup sedan hon var 12 år gammal har hon en bred
produktkännedom både inom formulering och färg. Hon håller sig uppdaterad på de senaste trenderna
inom mode och teknologi för makeuptillverkning då detta är relevant för utbildandet och de
föreläsningarna hon ger. Lindas erfarenhet som utbildare ger henne stor kunskap som makeup artist
och säljare och hon kan med en självklarhet behärska allt från appliceringstekniker till
kvalitetsbedömning av en produkt.
Linda är utbildad makeup artist i London och sedan år 2000 representerad av MIKAs Stockholm.
Linda har nått stora framgångar med sitt arbete inom mode och reklam. Hon är sedan ett antal år en
av MIKAs mest efterfrågade makeup artister. Våren 2009 lanserade Linda även en exklusiv kollektion
makeup penslar under eget namn och design, som redan blivit en succé bland press, kunder och
ledande makeup artister i branschen.

Från och med i år kommer vi att lägga till ett moment för att göra tävlingen mer
intressant och ge deltagarna mer tid. Makeup artisterna kommer att bedömas
på sin teknik, fantasi och sitt resultat.
Årets stora förändring är ytterligare ett moment.
Moment 1: Klassisk sotning med flytande eyeliner och röd mun på 90 minuter
Moment 2: Tema makeup 60 minuter

Tävlingsregler:
Du som tävlar skall vara utbildad makeup-artist eller maskör. De kompletta
makeuperna görs på scenen. Arbetstiden är 90 minuter för den klassiska sotningen
med flytande eyeliner och röd mun respektive 60 minuter för tema makeupen.
Du ansvarar själv för att ta med dig dina modeller, kläder, accessoarer och för att fixa
håret på din modell. Modeller med permanent makeup eller permanentade/förlängda
ögonfransar är ej tillåtet. Huden ska vara helt ren innan på båda modellerna för att
juryn ska kunna göra en rättvis bedömning. Modellen ska vara färdigklädd och håret
iordninggjort i förväg. Detta kan göras i ett förberedelserum på tävlingsplatsen.

Modellen som ska ”bära” den klassiska sotningen ska vara neutralt klädd i svarta
kläder. Håret ska vara uppsatt i tajt tofs eller knut, alternativt en korthårig modell.
Modellen till temamakeupen får bära valfria kläder och hår. En cape som SHR
tillhandahåller ska under tävlingstiden dölja klädsel. Du har med dig egna modeller,
makeup, arbetsredskap, eventuella accessoarer. Vill du ha med dig en egen frisör
som fixar håret på din modell (i förberedelserummet innan tävling), så går det bra.
OBS! Frisören får inte delta på scenen under tävlingen.

Bedömningskriterier:
Makeup artisten ska i tävlingen ”Makeup-teknik” 90 minuter lägga:


Hudvård



Bas (primer är valfritt)



Shading/highlight



Rouge



Bryn



Klassisk sotning



Eyeliner



Röda Läppar

De olika momenten i ”Makeup - Teknik” kommer att bedömas utifrån olika kriterier.
Det gäller att få ett välarbetat men inte överarbetat resultat.


Makeup artisten ska vara väl förberedd för att utföra sitt arbete.
Arbetsplatsen ska hålla en professionell nivå med rena redskap och produkter.



Makeup artisten ska förbereda modellen för makeup och därefter lägga en bas
efter eget tycke.



Makeup artisten ska arbeta med shading och highlight på de partier
makeupartisten anser behövligt.



Makeup artisten ska lägga ett valfritt rouge, naturligt eller klassisk.



Makeup artisten ska göra välformade bryn.



Makeup artisten ska lägga en klassisk sotning i svart och hen ska använda
minst 2 olika skuggor. Det kan exempelvis vara en basskugga (hudton) och
eller en grundskugga (färg som t.ex. brun) och svart skugga.



Makeup artisten ska över sin klassiska sotning lägga en flytande eyeliner i
svart.



Makeup artisten ska göra en klassisk röd mun genom att använda sig av
valfria produkter, dvs. läpp-penna och/eller endast läppstift.



Makeup artisten ska böja fransarna och applicera mascara.

Juryn tittar på arbetssätt och resultat. Juryn bedömer även hur arbetsstationen ser ut
och hygien. Det gäller att få ett välarbetat men inte överarbetat resultat.

Makeup artisten ska i tävlingen ”Tema” lägga en
valfri makeup baserad på temat.
Vinnaren av SM i makeup, får resa, logi och tävlar i den Internationella
Mästerskapen i Düsseldorf, mars 2015 för Sverige. Vinnaren får även en
goodiebag fylld med blandade produkter!!!
Du anmäler dig genom att fylla i bifogad anmälningsblankett.
Skicka den tillsammans med foto på dina 2 makeuper, dvs. temamakeupen och den
klassiska sotningen med flytande eyeliner och röd mun, kopia på diplom/intyg från
utbildning till SHR:s Kansli, Dalagatan 76, 113 24 Stockholm.
Märk kuvertet SM i Makeup. Senast 15 september vill vi ha ditt bidrag.
Makeuperna på fotona skall ligga till grund för den makeup som skall utföras på
tävlingsdagen. Domarna utser därefter max 10 st. deltagare. Om du blir antagen till
tävlingen får du en skriftlig bekräftelse och mer information om tävlingsdagen.
Du betalar då även tävlingsavgiften på 500:- till SHR.
Genom att delta i tavlingen SM i Makeup överlater tavlingsdeltagaren den exklusiva
nyttjanderatten för bilder och film av makeupen till SHR. Detta innebar att SHR har ratt att
anvanda alla deltagande bidrag i offentliga sammanhang och i marknadsföring för SHR och
SM i Makeup utan att tavlingsdeltagaren har ratt till ekonomisk ersattning
Juryns beslut ar enhalligt och gar inte att överklaga. Det kommer heller inte att lamnas nagon
personlig utvärdering eller feedback för deltagarna efter tävlingens avslut.

Vi ser fram emot din ansökan!
Vänligen/ Projektledare, Anna Olsson
smimakeup@live.se Facebook: SM i Make up Mobil: 072 704 22 20

Anmälningsblankett
SM i make up 2014
Namn:
Adress:

Telefonnummer
Epostadress
Utbildning:

Utbildningsland:
Utbildning avslutad år:
Nuvarande arbetsplats:
Arbetat sedan år:
Tidigare arbetsplatser:

Ev. andra referenser:

Övriga upplysningar:

