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“Carlo tranformeren
tot Gordon was een
enorme bevalling”
realiseren zijn de types met
een nogal gewoon gezicht,
die weinig specifieks
hebben. De eerste keer
dat Carlo in de huid van
Gordon kroop, waren we
acht uur bezig. Op welk
typetje ik het meest trots
ben? Lastig... we hebben er
zoveel gecreëerd en elk
type heeft zijn eigen stijl.
Toen we een paar jaar
geleden de Televizier-Ring
wonnen en Barbara en ik
naar het publiek in de zaal
keken, zagen we al ‘onze’
types zitten, dat was wel
grappig.”

Anna Nooshin
krijgt een wang
opgeplakt.

BARBARA VAN
MUNSTER
“Wat BN’ers er
zelf van vinden?
Meestal beschouwen ze het als een
eer dat ze worden
nagedaan”

14

“Ik heb in Hollywood een
allround opleiding in grime,
visagie en special effects
gevolgd en ben actief in
dit vak sinds 1989”, zegt
Barbara. “Voor ‘De tv
kantine’ begonnen we met
een paar neuzen, een paar
wangen en wat pruiken. Het
Modeblogger Anna Nooshin zit
in de stoel bij Barbara. Ze lijkt
al steeds meer op Mike Wheeler
uit ‘Stranger things’.
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bleek een succes en elk jaar
kwamen er meer neuzen,
lippen en wangen bij. ‘De
tv kantine’ is voor mij het
leukste uitstapje. Over het
algemeen doe ik vooral
visagie. Het leuke van ‘De tv
kantine’ is dat ik de mensen
die ik in het echt in mijn
stoel krijg als visagiste,
later weer als typetje moet
creëren. Bianca, Carlo, Irene
en ik doen dit echt met zijn
vieren en zeggen het ook
tegen elkaar als we denken
dat een neus kleiner moet,
of een wang groter. Het ene
typetje lukt wat makkelijker
en sneller dan het andere.
Carlo transformeren tot
Gordon en Ruben van der
Meer was een enorme
bevalling. Een tip van de
sluier over de types in het
nieuwe seizoen? Er komt
een sketch met Luv’, met
Carlo als Patty, Irene als
Marga en Carlo ook nog als
José. Toen ze geschminkt
waren en die pruiken
opzetten, wisten we niet
wat we zagen, het was
hilarisch! Wat BN’ers er
zelf van vinden? Meestal
beschouwen ze het als een
eer dat ze worden nagedaan. Sommigen zeggen:
‘Ik vond het niet zo lijken’.
Waarschijnlijk is het dan
iets te confronterend,
doordat we bepaalde
dingen hebben uitvergroot
die hen zelf niet zo zijn
opgevallen. Maar ‘De tv
kantine’ is niet bedoeld
om te kwetsen, het is
gewoon lol.”
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