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Signatuur

Filmfestival Cannes 70 jaar...

EN NATUURLIJK IS
GRAND SALON ERBIJ!
Hedwich Vigelandzoon maakte in de hectiek
van Cannes graag tijd voor Lourens; al
moesten we hem letterlijk van de rode loper
halen waar hij met Carolien ter Linden volop
in het flitslicht stond van de fotografen.
Het perfecte huwelijk tussen film en mode
is al tientallen jaren een feit. Op de rode

loper in Cannes zijn sterren te vinden van
allerlei pluimage. Dit jaar schittert topmodel
Kendall Jenner in een spectaculaire jurk jurk
van Giambattista Valli met een meters lange
sleep en Bella Hadid in couture creatie met
duizelingwekkende split tot boven haar lies.
Een pr-stunt van wereldformaat. Dit alles
voor het oog van de 600 man sterke pers.

Good vibes

Jetset
Tussen de internationale
jetset zitten natuurlijk ook
beroemde Nederlanders die
het internationaal gemaakt
hebben. Onze eigen Addy
van den Krommenacker werd
door Carolien ter Linden van
Passarella Moda uitgenodigd
voor een glamoureuze
shoot op de Boulevard de la
Croisetette en voor FAB UK
Magazine een editorial shoot
op een superjacht in de
haven van Cannes.

Om op dit niveau te presteren heb je een goed team nodig. Ik ontmoette
supermodel Eva Herzigova bij de rode loper en dacht aan de spannende
opdracht die ik kreeg om supermodellen Cindy Crawford, Lara Stone en Milla
Jovovich te stylen en tegelijkertijd het team met onder andere Karin Alexander,
Amber Valetta Nadja Auermann en Eva Herzigova kapte voor de rode loper. En
wanneer Eva terugkijkt op een mooie tijd... daar word ik heel blij van en heel
trots op het team. Met die energie staan wij dagelijks in de Grand Salon!

Geheim

Wat is het geheim van Hedwich Vigelandzoon... Hoe bereidt hij het
team voor? Hedwich: ”Natuurlijk zijn de stylisten van Grand Salon om
te beginnen echte professionals die gedreven zijn door hun vak. Samen
met mijn zakenpartner Willem van der Lugt sturen wij het 13 koppige
team in de salon aan. Daardoor kunnen ze ook goed samenwerken
met andere stylisten indien nodig. Dagelijks presteren zij al op hoog
niveau in de salon Onze clientèle is zelfbewust, stijlvol en krachtig qua
karakter. Ons team werkt al jaren regelmatig achter de schermen bij
Nederlandse coutureshows. Een meeting over de gewenste look en
techniek over het kapsel is voldoende voor een team met ervaring.”

Team Grand Salon gaf al vele malen haar
signatuur aan de kapsels voor de modeshows
van Addy van den Krommenacker en Hedwich is
14 jaar chef de cabine voor zijn couture shows.
Op zijn beurt kleedde Addy onder anderen super
model Tyra Banks en actrice Courtney Love.
Zijn creaties stonden meerdere malen in de
Italiaans Vogue. Een mooi moment van
weerzien in Cannes!

Miss Filmfestival International werd door
Carolien ter Linden en haar zakenpartners na
succesvolle edities in oa Dubai, LA, New York en
Hong Kong in 2016 gelanceerd in Cannes bij het
prestigieuze Intercontinental Carlton.
Afgelopen mei vond het event plaats op een
jacht in samenwerking met Charity ‘’Every
Kid in a Park’’. Hedwich was onderdeel van
het cating team die uit de toegestroomde

menigte de best gekwalificeerde deelnemers
te selecteren.
De Nederlande winnares Imke Schilten krijgt
een rol aangeboden in een film van Terry Mc
Innes , directeur van Cerebral Films, om naar
Motion Pictures Studio’s USA te komen. De
kersverse winnares ontving o.a. juwelen, luxe
skin care en een 24krt gold plated Chi iron
en vele complimenten over haar looks!

BONDGIRL
Hedwich heeft al verschillende internationale
bekendheden gestyled. Bondgirl uit Skyfall Tonia
Sotiropoulou zat ook in de stoel bij Hedwich.
Stress kent Hedwich niet, wel de spannende vibe
om sterren mooi te maken. In no time botert het
tussen de twee en is Tonia klaar om met grote
tevredenheid over haar looks voor het oog van
de camera’s te verschijnen.
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Magische momenten
Hedwich: “Het zijn magische momenten en dat maakt het ook dat ik mij bevoorrecht voel om deel
uit te maken van het spectakel in Cannes. Al jaren werk ik al zo fijn samen in Cannes met agent,
modelscout en RTL4 presentatrice en event organisator Carolien te Linden. Het is Carolien die
topontwerpers Micheal Costello en mode duo Falguni & Shane Peacock naar Cannes haalde en daar
een spetterende show voor organiseerde. Costello kleedt onder anderen Beyonce, Katy Perry, Arianna
Grande en Lady GaGa. Jennifer Lopez, Fergie en Rihannah kiezen voor het modeduo Falguini & Shane
Peacock. Mijn opdracht: leiding geven aan ons team Grand Salon samen met een internationale
stylisten voor de looks van deze show.
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