Het is de balans tussen creativiteit, technische
beheersing en goede communicatie wat de basis
vormt voor een prachtig eindresultaat.
Tijdens een intakegesprek is jouw lifestyle dan
ook het belangrijkste uitgangspunt voor een passende look. Met de juiste coupe en de bijpassende
kleuring voel je je op je mooist. Het gevoel van
luxe en gastvrijheid gaan hand in hand wanneer je tijdens je bezoek een keuze maakt van de
lunchkaart en rustig geniet van Casa Vogue , ELLE
of L’Uomo.
Na een druk voorjaar met fotoshoots van o.a. Victoria Koblenko, Nikkie Plessen en internationale
shows tijdens Cannes Fashion Week, staat een dynamisch najaar alweer voor de deur. Wij spraken
Hedwich Vigelandzoon over de gebeurtenissen.
Wanneer nachtegaal Glennis Grace verschijnt
bij Beste Zangers unplugged, Ranking The Stars
of fotoshoots in Linda en Glamour is ons team
backstage druk bezig geweest. Een samenwerking waar ik Farouk Systems, bekend van CHI en
Biosilk , heel dankbaar voor ben. Zo ben ik ook op
15 september backstage wanneer Glennis voor
de eerste keer de HMH op z’n kop gaat zetten.

Fotoshoots o.a. in Zuid Afrika en modeshows
waar mooie merken als Hogan, Gucci , Marccain
geshowd zullen worden staan op de agenda.

Floating Couture Treatment
De eerste drijvende catwalk van Nederland aan
de Keizersgracht. Initiatiefnemer Thomas Rietrae
van Lassus Tandartsen nam programma directeur
van Amsterdam Fashion Week,Carlo Wijnands
in de arm om dit fantastische idee gestalte te
teven. Toen ik werd aangesteld als ‘chef de cabine’
hair&make-up en ook mijn eigen team mocht
samenstellen was dat een groot compliment!
Mijn grote liefde voor couture is geen geheim.
Topstylist Ruud van der Peijl bekend van o.a. Holland Next Top Model verzorgde samen met Carlo
de styling waarop het Grand Salon Artistic Team
het haar en make-up hebben gestemd.
Hollandse couture van de bovenste plank
Aangenaam verrast waren de Vip’s toen bleek dat
de felbegeerde ‘front row’ dit maal bestond uit
luxe zwarte sloepen van Möet& Chandon.
Vintage couture stukken van Fong Leng, CarlaV en
Edgar Vos. Beeldschone couture van statuten als
Mart Visser , Monique Collignon, Sheila de Vries
en Frans Molenaar. De nieuwe garde was goed
vertegenwoordigd. Men kon dus ook genieten van
prachtige eigentijdse couture van Dennis Diem,
Matthijs van Bergen en Claes Iversen .Om zoveel
‘modegeweld’ een extra touch te geven liepen
met de couture modellen een elegante koningspoedel en een chihuahua ‘’mannequin’’ mee.
Ook showde iconen als Patricia Steur, Joos Ockels
en Ans Markus met veel allure de indrukwekkende
couture stukken. En wanneer men als afsluiter
wordt verrast met een gezelschap synchroonzwemmers is het feest compleet !!!
Smaakvolle glamour, want direct na de show
werden alle gasten rijkelijk getrakteerd op Möet&
Chandon Ice Imperial en een luxe goodybag met
o.a. Lanza haircare, een cadeautje van het

champagnehuis en voor alle gasten ook een 3Delektrische tandenborstel van OralB.
Dan ga je met een big smile naar huis om na te
genieten van een onvergetelijke avond aan de
Amsterdamse gracht.

Tijdens ons interview ontvangt Hedwich de officiële uitnodiging om deel uit te maken van het
internationale team van Miss Universe 2012.
Namens Farouk Systems zijn Maurice den Exter
en hij zelf de enige Nederlanders die tijdens de
finale in Las Vegas(2010) en vorig jaar in Sao
Paulo hebben gekapt. Dit maal is het centrum van
de glamour; ‘’the city that never sleeps’’... New
York!
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Grand Salon ademt mode
en heeft een verfijnde
smaak voor trends. Een
thuishaven voor carrière
vrouwen, jonge fashionista’s
en stijlvolle heren.
Tijdens een bezoek zou je
menig BN-ner tegen kunnen
komen. Ook de ‘mode
makers’ van Nederland
kiezen voor het team waar
kwaliteit de norm is.
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