
Masterclass  Make- up Etiquette  

Cocktailparty, Black tie en White Tie Do’s & Don’ts 

 

Cocktailparty,  Gala Avondtoilet, Black tie of White Tie ? Welke Make up voor welke gelegenheid? 

Tijdens deze Masterclass van Indisha geef ik je samen met Jeanine  tips hoe je allereerst de juiste 

Make-up aanzet voor de juiste gelegenheid. Wat is het verschil tussen bovenstaande gelegenheden 

en wat trek je dan aan?  

TIP! 

Wil je een mooie make-up voor een speciale gelegenheid?  En is dat tijdens een Candlelight Dinner? 

Zet dan iets meer Make-up aan zodat het effect ook goed zichtbaar blijft. Het effect van kaarslicht is 

romantisch maar het blijft natuurlijk wel weinig licht ! Gebruik ook een mooie highlighter of 

illuminisor voor een stralend effect . 

Cocktailparty  

Een Cocktailparty word in de zomer of winter georganiseerd en over het algemeen in de namiddag 

tot aan het tijdstip van het Diner. De dresscode is semi formeel., dus niet te sexy ! De “little black 

dress” met pumps kan erg goed !of een zgn “midi jurk” tot aan de knie. Heren dragen in elk geval een 

jasje!  

Jouw Make-up stem je af op je kleding, vergeet niet dat dit een semi formele gelegenheid is. Zorg 

voor een mooie Mascara die je ook kunt afstemmen op je iriskleur ( Blauw, Paars, Bruin) en houd de 

make-up ”neutraal” , niet teveel glitter gebruiken maar wel een goede lipstick met lippotlood 

aanzetten , fixeer dit goed met poeder zodat niet alle glazen jouw lipafdruk hebben. Een eyeliner 

aanzetten kan erg goed en je kunt natuurlijk in plaats van zwart ook bruin gebruiken. 

Weet je niet welke Oogschaduwkleuren je kan gebruiken en wil je neutraal overkomen gebruik dan 

grijs of taupe teinten. Die passen overal bij!  

Wat heb je nodig ? Gebruikt tijdens de Masterclass 

Productgroep Product Merk 

Oogschaduw Smokey Quartz Dr Hauschka 

Oogpotlood Forte Definition Eyeliner 
zwart of bruin 

Hynt 

Mascara   Bruin of zwart of op Iriskleur 
Paars of Blauw   

Dr Hauschka of INIKA 

Eyeliner       Vloeibare eyeliner INIKA 

Lipglans/gloss Lipserum (transparant) INIKA 

Lip potlood  of Lipstick 
potlood 

Morrocan Rose (potlood) 
Chili Red (lipstick potlood) 

INIKA 
INIKA 

Blush Blooming Nude  INIKA 

Highlighter Baked Contour Duo 
(Almond) 
Pink Cloud Creme 

INIKA 
 
INIKA 



oogschaduw 

Poeder Mineral Mattifying Powder INIKA 

Oogschaduw extra – 
afstemmen op rode jurk 

Koper kleur uit Sweet 
Canyon set 

Hynt 

Oogschaduw extra – 
highlighten 

Witte matte kleur uit Sweet 
Nectar set 

Hynt 

Oogschaduw extra – zwarte 
Smokey Eye 

Zwarte kleur uit Sweet 
Toxedo set 

Hynt 

 

Het Stappenplan  

Ogen : Voor deze look zet je een smokey eye aan met de monokleur Smokey Quartz . Breng de kleur 

op de bovenwimperrand en vervaag deze, zet ook aan op de onderwimperrand en vervaag goed. 

Zet bij de bovenste wimperaanzet een zwart of bruin oogpotlood en vervaag , en trek daarna de 

dunne eyeliner over de bovenwimperand zodat je direct een liftend effect krijgt  

Breng daarna de mascara aan en gebruik hierbij eventueel de getoonde ”kamtechniek” zodat alle 

wimperharen recht en uit elkaar mooi gekleurd zijn  

Lippen: Zet het lippotlood/lipstick aan op de lippen , kleur goed in en zet daarna de lipgloss aan. 

Blush: Breng een mooie blusher aan op het jukbeen en bij de slapen. ( drietje)  

Fixeren: Fixeer je make-up en lippen met een transparant poeder. 

 

 


