Formulier kandidaat model kunstkapsalonboek Kip van Troje
casting voor modellendag zondag 26 maart ‘17
graag voor 20.02.2017 terugbezorgen
Persoonlijke gegevens kandidaat model

Voornaam
Familienaam
Geboortedatum
Adres

Mailadres van
contactpersoon
Telefoonnummer(s)
van contactpersoon
Naam ouders indien
het model nog geen
16 jaar is
Uiterlijk

Kleur ogen
Draagt u contactlenzen?
Draagt u een bril?

Kan u zonder bril poseren?

Huidskleur
Vorm gezicht
Heeft u gaatjes in de oren? Of
neus-, lip-, tong- of keelpiercing(s)? Wilt u poseren zonder deze piercings?
Heeft u zichtbare tattoos in gezicht,
nek of hals?
Heeft u zichtbare littekens in
gezicht, nek of hals?
Andere ‘opvallendheden’ (bv
hoorapparaatje, beugel, …)
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Haar

Haarkleur
Haartype
Haarlengte
Hoeveel haren heeft het model?

Omschrijf jouw haar

Kort / tot op schouder / halflang / heel lang
(geef dit ook aan in cm) .... .cm
Eerder minder dan doorsnee / gemiddeld / veel /
heel veel
Eerder soepel of glad haar / eerder stijf en stug haar /
gewoon / of ….

Baard / snor – uiteraard enkel in te vullen voor kandidaten met donzige kinbegroeiing

Omschrijf/beschrijf zo goed je kan (of voorspel al hoe lang, dik, … jouw snor en of baard
op 26/03 zal zijn)

Ervaring

Stelt u een kind als model kandidaat? Goed om weten:
- het model moet gedurende enkele minuten stil kunnen zitten zonder dat het op jouw schoot
zit en of zonder dat u naast het model staat en het kan zijn dat er meerdere kapsels bij één
model gemaakt wordt.
Heeft u ervaring met modelwerk?
Wat is uw motivatie om deel te nemen?
Waarom wil je dit graag doen?

2

Extra’s

Zijn er bijzonderheden die wij moeten weten?

Dit formulier dient u samen met:
-1 recente foto van de kandidaat van top tot teen
-2 recente verschillende portretfoto’s (gezicht met stuk nek/hals)
Deze foto’s mogen niet bewerkt zijn. De foto’s moeten voldoende belicht en helder en
duidelijk zijn. Het model dient op deze foto te poseren zonder (1) pruik, hoed, of
gelijkwaardig en zonder (2) extravagante of fantasy make-up.
voor 20 februari ’17 terug te bezorgen haan:
Kip van Troje, Eendrachtstraat 172, B-9000 Gent kip@kipvantroje.be

Wij reageren op alle ingezonden kandidaturen.

Kip van Troje

. reizend speeltheater .

Tine Hofman

Eendrachtstraat 172 . B-9000 Gent . 09 223 06 64
0478 37 45 34 . 0473 97 38 64 . kip@kipvantroje.be
www.kipvantroje.be . btw BE 0871 420 977
www.facebook.com/KipvanTroje
BE21 7370 1402 2203 EUR (BIC: KREDBEBB)
Kip van Troje is een professioneel ongesubsidieerd theatergezelschap.
Gent is dan wel het broednest van Kip, toch reizen wij door heel België, Frankrijk en Nederland.
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