
Masterclass  “Make-up Etiquette” 

Feestdagen Make Up 

 

”White tie “ Dresscode 

 

In deze Masterclass geven we je uitleg wat het verschil is tussen een Black tie en White tie 

dresscode en make-up. De White tie dresscode is de meest formele dresscode die er is en 

word vaak gedragen bij officiele gelegenheden zoals een formeel Gala of ontmoetingen met 

bijvoorbeeld het Koningshuis. Heren dragen een rokkostuum en de dames een lange 

klassieke ( Gala) jurk. Juwelen en sieraden zijn toegestaan ( hier kom ik in de tips op terug) 

en hoeden mogen overdag gedragen worden . Horloges dragen is ”not done” aangezien het 

begrip tijd op zo’n evenement geen rol mag spelen. 

Tip  

Ben je een koel type dan is het dragen van zilveren sieraden een goede optie aangezien dit 

complementair werkt met jouw huidtype en uitstraling. Ben je een warm type draag dan 

gouden sieraden omdat deze jouw huidskleur complementeren. Heb je zgn” koele of warme 

tinten” aan qua kleding stem je sieraden dan af op de kleding!!  

 

Bij deze dresscode is het belangrijk een klassieke make-up aan te brengen, in deze 

Masterclass gaan we je uitleggen hoe je deze aanbrengt. Bedenk dat het evenement meestal 

met kunstlicht is verlicht en dat betekent dat je meer mag aanzetten om ook een gewenst 

effect in combinatie met de jurk te creeren. Belangrijk is dat alles in overeenstemming en 

harmonie is gekozen. De jurk, sieraden en de schoenen moeten matchen met de Make-up! 

Voor deze White tie dresscode  heb ik een neutrale look samengesteld uit grijstinten die bij 

elke combinatie past en een glamour effect geeft.  

Tip 

Draag je een hoed? lees dan de volgende tip: Bij het dragen van hoeden heb je direct last 

van schaduwwerking op het gezicht. Met name grotere hoeden maken dan juist dat de 

kringen onder je ogen meer zichtbaar zijn. Immer het licht van boven en van voren wordt 

gedempt. Het is belangrijk dat je dan extra aandacht besteedt aan de concealer op het 

ooglid en onder de ogen. Dus meer lichtwerking zodat de oogzone beter naar voren komt. 

Meer kleur aanzetten en de ogen mooi definieren - dat wil zeggen vorm geven - door ook de 

onderwimperrand in te kleuren (zie demo Masterclass) . Een hoed is warm. Zorg er zeker 

overdag voor dat het haar goed is opgestoken of weggestoken is in de hoed. Tussendoor 

matteren van de huid met een compacte poeder voorkomt glimmen, goed fixeren is een 

must tegen uitlopen van de makeup!! 



Wat heb je nodig ? 

 

Oogschaduw  : Compacte Duo Vegan mineral  “’Platinum Steel”” 

Oogpotlood    : Forte Eyedefiner HYNT  zwart 

Lipstick            :  ARIA HYNT pure lipstick ( Tierra Blush) of lipstickpotlood van Inika 

Lippotlood      : Rose Petal Inika  

Lipserum         : Inika  

Blush                : Gebruik de Tierra Blush lipstick voor het blush effect op de jukbeenderen 

Highlighter      : Illuminator Liquid glow ( Inika) of  Inika Baked illuminator Starlight 

Fixatie               : Dr Hauschka gezichtslotion en/of mattifying poeder Inika (handtas) 

 

Zoals ik al eerder aangaf is het fixeren een belangrijk onderdeel van deze make-up! Besteed 

hier aandacht aan door tussendoor te matteren bij het aanzetten. Vind je een vloeibare 

foundation te vet kies dan voor een luchtigere Minerale foundationpoeder.  

 

Ogen: Nadat je de ogen en de oogzone hebt voorzien van concealer , vul je de 

bovenwimperlijn goed in met kohlpotlood (zie demo) dit maakt de oogopslag gelijk groter en 

intenser.  

1- Zet de lichte kleur oogschaduw op het ooglid , probeer niet te vervagen maar meer 

de kleur met iets druk op het ooglid nee te leggen. Vul zo het hele ooglid in. ( niet de 

arcadeboog!) Zo behoud je meer kleur.  

2- Breng de donkere kleur in de ooghoek aan en vervaag deze vanaf het midden naar de 

ooghoek.  

3- Breng de kleur ( zilver of zwart ) aan in een zeer dunne lijn op de onderwimperrand 

en vervaag met penseel of wattenstaafje 

4- Breng nu de Mascara aan en kam de wimperharen uit elkaar. Zet de Masacara zeker 

driemaal aan voor een goed effect.  

 

Blush: Gebruik de lipstick voor de blush op de jukbeenderen. Zet een klein streepje op de 

plek van het jukbeen en vervaag en wrijf uit tot een mooi natuurlijk effect. Kijk goed of beide 

zijden van het gezicht symetrisch zijn, breng een klein beetje aan op de onderkin en vervaag 

goed. Mag bijna niet te zien zijn.  

 



Highlighter: Breng de highlighter aan boven het jukbeen en doe dit met een blushpenseel. 

Neem ook het voorhoofd mee ( zeker bij een hoed!) , Je mag ook iets over de blush heen 

gaan.  

 

Lippen: Zet foundation aan op de lippen en “hap dit af “’ met een tissue. Zet nu de lipstick 

aan ( bij geen potlood) en zorg dat je niet de mondhoeken invult. Zet je wel een lippotlood 

aan dan teken je de lippen en vul je ze in. De lipstick daarna aanzetten, afhappen, poederen 

en opnieuw aanzetten. Hierdoor zet je “” lagen” aan die voor een goede fixatie zorgen. Aan 

het einde de lipserum aanbrengen. ( tussendoor bijwerken dus in handtasje)  

 

Fixatie: Gebruik aan het einde de lotion om af te sprayen en daarna af te deppen. 

Poederen kan ook met een grote poederkwast of puff.  

 

 

 

 

 


