
9

GEEN BLUF

Take 6

AMBASSADEURS VAN MAKE-UP STUDIO
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VLIEGEN VANUIT AMSTERDAM DE HELE WERELD OVER

Twee bekende Nederlandse make-up artists – Jacqueline Hoogendijk en Bianca 
van der Steen – hebben GEEN BLUF gecreëerd; een team van gepassioneerde, 
fun professionals dat beauty naar een hoger niveau tilt. Ze vliegen de hele wereld 
over met hun make-up penselen voor make-up, haar, grime en special effect 
jobs voor beroemde artiesten, reclames, series en films. Kom alles over deze 
inspirerend make-up artists te weten.

Vertel iets over jezelf!

Jacqueline: Ik ben een happy 

mom, een beetje gek, vers-

laafd aan Chai thee en ik vlieg 

de hele wereld over. Bianca: Ik 

ben een moeder van 3 prach-

tige kids, helemaal niet gek, en 

al 25 jaar maak ik mensen mooi 

of lelijk.

Hoe bepalen jullie de 

make-up voor projecten?

Jacqueline: Voor films en series

lezen we eerst een script en 

proberen het verhaal van de 

karakters te vertellen.

Bianca: We maken altijd

mood boards om te kijken of

het totale plaatje klopt.

Wat is het meest bijzondere 

dat jullie is overkomen?

Jacqueline: Na 17 jaar

in het vak kan ik een boek 

schrijven: de enige Dutchie 

zijn op een Italiaanse filmset 

met Monica Bellucci en samen 

aan het diner zitten, clubbing 

met Lenny Kravitz, en de hele 

wereld over met Armin van 

Buuren. Bianca: De samenw-

erking tussen mij en Jacq! We 

hebben vaak verschillende 

visies, maar uiteindelijk houden 

we van hetzelfde. Het is een 

voorrecht om samen te werken.

Wat zijn jullie plannen voor 

2017-2018?

Eerst komen er een paar 

geweldige premières van films 

aan waar we aan meegewerkt 

hebben. We zijn ook bezig 

met veel nieuwe projecten, 

bijvoorbeeld een film over de 

eerste conducteur in de jaren 

20 stijl, voor een nieuwe serie 

naar Afrika, een geheim project 

in Los Angeles, en een nieuw 

seizoen van de TV-show “de 

TV-kantine”.

Wat staat er op de wishlist? 

Jacqueline: Een limited col-

lectie fantastische make-up 

producten… met Make-up 

Studio zou geweldig zijn! Onze 

eigen GEEN BLUF make-up 

trailer en een boek; we heb-

ben zoveel met de wereld te 

delen. Bianca: We hebben veel 

ideeën; ik hoop dat we alles 

kunnen uitvoeren voordat we 

80 jaar zijn.

 

Wat voor make-up dragen 

jullie zelf?

Jacqueline: Felle lipstick,

het kan niet vrolijk genoeg!

Bianca: Een oogpotlood,

mascara en een mooie lipstick.

Wat is je favoriete product 

van Make-up Studio?

Jacqueline: The Mascara 

Ultimate Curl en Lip Primer! 

Bianca: Ik weet niet wie de 

Mascara Ultimate Curl heeft 

gemaakt, maar die man of 

vrouw weet hoe een wimper 

eruit hoort te zien.

Als jullie slechts één make-up 

product mogen kiezen?

Jacqueline: Dat is onmogelijk!

Het moeten er minstens 

twee zijn: mascara en lipstick. 

Bianca: Een matte, gekleurde 

lipstick, en ik zou wimperexten-

sies nemen.

Wat is dé beste tip?

Jacqueline: “Always be true 

to yourself”. Wij vinden de 

trend van grote wenkbrauwen 

geweldig, maar doe het niet 

als het je niet staat. Bianca: En 

dat is ook precies waar GEEN 

BLUF voor staat! Less is More!
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Bianca (l.) en Jacqueline (r.) met hun team van make-up artists.

Groepsfoto met Armin van
Buuren, Sunnery James en
Ryan Marciano op Ibiza.

Bianca backstage bij de
bekende Nederlandse TV-
show ‘de TV-kantine’.

Backstage bij de shoot in
Amsterdam van de Holly-
wood film The Hitman’s  
Bodyguard met acteur
Samuel L. Jackson.

Backstage met de beroem-
de Nederlandse actrice 
Katja Herbers (bekend van: 
Manhattan, Westworld, The 
Americans en The Leftovers).

Mascara Ultimate Curl

Eye Primer
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