Make-upkunst van het hoogste niveau voor fashion en beauty:
Lan Nguyen-Grealis ontvangt de ‘Goldene Maske für Visagistik’
De ‘Goldene Maske für Visagistik’ gaat dit jaar naar Lan Nguyen-Grealis. Met
deze prijs onderscheiden KRYOLAN en Messe Düsseldorf in maart in het kader
van BEAUTY DÜSSELDORF visagisten voor bijzonder creativiteit, vakkennis en
bijzonder engagement voor het beroep in het algemeen. De uitreiking vindt op
zaterdag 16 maart 2013 om 15.30 uur bij de Meeting Point van BEAUTY
DÜSSELDORF plaats.

Lan Nguyen-Grealis kan op een indrukwekkende carrière terugkijken en behoort
al geruime tijd tot de absolute top van de internationale fashion- en
beautybranche. De Iers-Vietnamese Nguyen-Grealis, studeerde kunst, mode en
modedesign aan het gerenommeerde Central Saint Martins College in Londen,
en leerde de make-upkunst door zelfstudie. In 2011 won zij de Professional
National Make-up Awards in Groot-Brittannië in de categorie ‘Beste make-up voor
studio-opnames’ en werd tevens de algemene winnares van de competitie.

Lan Nguyen-Grealis staat bekend om haar creativiteit en perfectionisme binnen
het werk. Haar zeer persoonlijke stijl drukt een stempel op alle facetten van haar
werk – of het nu gaat om opdrachten voor de mode- of muziekbranche, voor
prominenten en de showbusiness, of voor de televisie of presentaties. Marie
Claire, Vanity Fair, Glamour, Vogue, Elle, Tatler en vele andere gerenommeerde
tijdschriften behoren tot haar klanten. De beauty-editorials van Nguyen-Grealis
zijn veelvuldig onderscheiden.

De naam van Nguyen-Grealis is ook onlosmakelijk verbonden met de London
Fashion Week. Zij geeft vorm aan belangrijke shows en presenteert als Beauty
Editor van het Phoenix Magazine de meest veelbelovende aankomende talenten.
Als Head of Make-up begeleidt ze bovendien de shows in het kader van de
Vauxhall Fashion Scout met een team van wel 60 make-upartiesten. De creatieve
kunstenares wordt wereldwijd gevraagd als auteur, spreker en docente en wordt
regelmatig in verschillende landen uitgenodigd om haar uitgebreide ervaring en
expertise over te brengen en eigen shows vorm te geven.
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