
29-05-2022
AUDITIE

30-05-2022
TRAINING



Wat leuk dat je je hebt aangemeld voor RUN.WAY AUDITION.DAY!
Hieronder vind je alle benodigde informatie voor deze dag en TRAINING.DAY (30/05), als je 
geselecteerd wordt om mee te werken aan RUN.WAY op zondag 28 augustus!

29-05-2022- AUDITION.DAY - (aanwezig 12.45) 13:00 - 17:00
Op 28 augustus vindt RUN.WAY, het grootste KEVIN.MURPHY-event in Nederland plaats op 
PLATFORM.ZERO, en hoe tof is het als je hiervoor als SESSION.STYLIST backstage aan de slag 
gaat! RUN.WAY is dé fashion show van KEVIN.MURPHY waarbij we teruggaan naar de heritage 
van Kevin Murphy himself en de belangrijkste core principles van ons merk: fashion, environment 
en performance based products. 

Middels een AUDITION.DAY word je uitgedaagd om ‘behind the chair’ the denken en kun je jouw 
backstage kunsten laten zien. RUN.WAY is immers een show gefocust op het totaalplaatje: HAIR, 
WARDROBE & MAKE-UP. 

ABOUT KEVIN.MURPHY RUN.WAY
RUN.WAY is een exclusieve fashion show met limited access met pers, influencers en hair 
stylists. Kortom, een show voor KEVIN.MURPHY-liefhebbers en onze aangesloten stylists om 
inspiratie op te doen. Daarnaast zijn er limited tickets beschikbaar voor RUN.WAY LOOK & LEARN, 
de dag erna (29/08). Tijdens deze LOOK & LEARN zal een SESSION.MASTER exclusief looks laten 
zien en tips & tricks geven over wat bezoekers de avond daarvoor hebben gezien tijdens 
RUN.WAY.

OVER AUDITION.DAY
Tijdens AUDITION.DAY zullen we een LOOK & LEARN geven met 3 looks. Na elke look mag je zelf 
de look maken en laten zien wat voor skills je in huis hebt. Op deze dag werken we met doll 
heads die wij faciliteren. Tussen de looks door zijn er nakijkrondes van de HAIR.DIRECTORS. Heb 
je aan het einde van AUDITION.DAY te horen gekregen dat je geselecteerd bent om backstage 
mee te werken aan RUN.WAY? Dan volgt de dag erna een TRAINING.DAY (30/05) om je klaar te 
stomen voor backstage werk tijdens RUN.WAY.

Programma Auditie

NIVEAU: ADVANCED 
AUDITION.DAY Zondag 29 mei (aanwezig 12.45) 13:00 - 17:00
TRAINING.DAY Maandag 30 mei (aanwezig 09.15) 9.30 - 17.00
RUN.WAY Zondag 28 augustus, tijd: gehele dag + avond 
MODEL: Beide dagen werken we met doll heads
WAAR: PLATFORM.ZERO, Raampoortstraat 20 in Rotterdam



Programma Training
30-05-2022 - TRAINING.DAY - (aanwezig 09.15) 09.30 - 17.00
Hoe werkt backstage werken en welke tools en vaardigheden heb je nodig als 
SESSION.STYLIST bij een fashion show? Tijdens TRAINING.DAY ga je hands-on aan de slag ter 
voorbereiding van RUN.WAY. 

ABOUT TRAINING.DAY:
TRAINING.DAY is voor het backstage team. Krijg uit eerste hand kennis over wat er nodig is om 
backstage aan de slag te gaan tijdens RUN.WAY. Leer hoe je het gebruik van de 
KEVIN.MURPHY-tools kunt maximaliseren om jouw vaardigheden uit te breiden backstage. Op 
deze dag zullen we de looks oefenen op doll heads die we op de showdag zullen tonen. Deze 
dag is verplicht als je na dag 1 uitgekozen bent voor het backstage team.

*Lunch inbegrepen.
 
TO DO'S:
Zorg dat je TOOL.KIT compleet is en check of je de meest recente versie hebt.
Je TOOL.KIT heb je alle twee de dagen nodig! Heb je dieetwensen of een allergie voor iets? 
Geef dit uiterlijk 2 weken voor aanvang aan ons door.

*Het is belangrijk dat je zowel 29-05 (AUDITION.DAY) als 30-05 (TRAINING.DAY) en 28-08 (RUN.WAY) 
vrijhoudt in je agenda!

NIVEAU: ADVANCED 
AUDITION.DAY Zondag 29 mei (aanwezig 12.45) 13:00 - 17:00
TRAINING.DAY Maandag 30 mei (aanwezig 09.15) 9.30 - 17.00
RUN.WAY Zondag 28 augustus, tijd: gehele dag + avond 
MODEL: Beide dagen werken we met doll heads
WAAR: PLATFORM.ZERO, Raampoortstraat 20 in Rotterdam



Toollist

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

Waterspray

Bobby pins/grips

Geisha pins

U-pins/ripple pins

Barber tape

Scharen

Hoeden elastiek/pony tail elastic (black)

Verlengsnoer

Fohn + opzetstuk

Travel diffuser/zachte diffuser

Krultang small/medium/big/bigger

Stijltang

Puntkam 

TAIL.COMB

TEXTURE.COMB

Denman.brush

SMALL.ROLL BRUSH/kleine ronde borstel hout

Grote ronde borstel hout 

Ronde borstels metaal

SMOOTHING.BRUSH/mason pearson

DETAILING.BRUSH/toupage borstel

PIN.CLIPS/boucle clips

SEWING.KIT

Klein schaartje voor draad

Platte klemmen

Afdeelklemmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor AUDITION.DAY & TRAINING.DAY heb je onderstaande toolkit nodig. 


