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Koningin Beatrix is de muze van visagist en hairstylist Annechien Petiet
Op Koninginnedag vrijdag 30 april 2010 verzorgt het Zeeuws Museum
voor Hare Majesteit Koningin Beatrix en haar gevolg een modeshow op
het Abdijplein in Middelburg - start om 12.00 uur. Elk model is op een
verrassende manier gekapt, een uitbundige hulde aan Koningin Beatrix.

Het Zeeuws Museum vroeg visagiste en hairstyliste Annechien Petiet
om het kapsel en de make-up van de modellen te ontwerpen.
Annechien kwam binnen enkele minuten op het idee om het gracieuze
kapsel van Koningin Beatrix te gebruiken als inspiratiebron.
Alle vrouwelijke modellen op de catwalk hebben het kapsel van
Koningin Beatrix, waaraan op ingenieuze wijze een Zeeuwse hoofdkap
van echt haar vast is gemaakt. (Zie bijgaande werkfoto - die absoluut
niet voor publicatie is!) De hoofdkap wordt met een kanten mal wit
gespoten. Ook de make-up is uitbundig en rijk koninklijk, met een
explosie aan kleuren.
Annechien Petiet vindt het kapsel van Koningin Beatrix niet ouderwets
maar juist koninklijk, en brengt op deze manier een ode aan de doortastende vastberadenheid van de Koningin. Annechien verwijst met de
hoofdkap naar de Zeeuwse klederdracht, en huldigt met de make-up
en het kapsel de eigenzinnige Koningin.
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Bekende modellen als Danielle Bubberman, winnaar van Hollands got
Talent, 2008 en Pascalle Paerel van het Nationaal Ballet dragen oude,
Zeeuwse streekdrachten én kleding van hedendaagse ontwerpers als
Jan Taminiau, Bas Kosters en Erik Verdonck. De show wordt begeleid
door djs Mr. Broekjevol (Bas Kosters) & Mevr. Blousjevol.

675

Amsterdam

te efoon/fax020 6?5 61 44

correspondentiead res
lange geere 20

lJ kunt u contact opnemen met Annechien Petiet.
Zij is hoofddocent en mede-eigenaar van De School van Mieke Petiet,
die gevestigd is in Amsterdam en Middelburs, sinds 1970.

43311x Middelburg
telefoon0llS 613 649
fax0118 643 900

deschoolva n@miekepetiet.nl

www.miekepetiet.nl
rabobank nridde burq 3853,]8987
rBAN

NL64 RAB0 0385 3189 87
swiít-adres RAB0NL2U
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