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På modeugen i august fulgte vi hair & 
makeup artist Sidsel Marie Bøg og hen-
des team i deres arbejde backstage med 
modellerne. De flotte looks er resultatet 
af lang tids planlægning og stort arbej-
de med at perfektionere makeup og hår.

Sidsel Marie Bøg er en erfaren hår- og makeupartist, og hun 
har lavet Copenhagen Fashion Week modeshows i over 25 
år. I år var ingen undtagelse, og Sidsel var chefmakeupartist 
på seks af de store modeshows – og Fagbladet Kosmetik 
var inviteret med. Det var en fornøjelse at følge i hælene på 
Sidsel og se hendes professionalisme i arbejdet med model-
lerne. Altid overblik, aldrig stress, og tid til at svare på mange 
spørgsmål på samme tid fra det store hold af hårstylister og 
makeupartister i hendes team. 

Vi fik heldigvis også tid til et interview med Sidsel, som 
fortæller: ”Al makeup, jeg bruger på modeugen, er fra ILIA 
Beauty. Jeg faldt for dette øko high performance clean beau-
ty mærke for 10 år siden, da det startede op. Jeg led selv 
af allergi og måtte finde et nyt makeupmærke til mit kit, 
og så opdagede jeg ILIA. Brandet startede med kun at have 
læbestifter og udvidede derefter med andre produkter. Jeg 
var hooked lige fra starten, og jeg valgte at tage mærket til 
Danmark. Det var dengang jeg startede mit firma Untold-
secretz, som importerer og distribuerer produkter inden for 
makeup, hår, hudpleje mm.”

Siden har Plan Organic overtaget distributionen af ILIA 
Beauty i Danmark, og Sidsel Marie Bøg kalder sig selv for 
”selvudnævnt ambassadør for ILIA Beauty” og har et godt 
samarbejde med Plan Organic.

”Jeg har ILIA i min butik, Untoldsecretz, på Ordrupvej i 
Charlottenlund, og det er det mærke, der performer bedst 
af alle i min butik. Produkterne snakker godt sammen med 
huden, blender godt ind, og huden optager mineraler og 
naturpigmenter fra produkterne, så resultatet bliver så 
flot, og man føler sig ikke så ’masket’. Jeg kan se, at kun-
dernes hud bliver sundere og smukkere,” fortæller Sidsel og 
fortsætter: ”Jeg bruger altid ILIA på modeugen. Dels for min 
egen skyld, fordi jeg let får allergi, og dels fordi produkterne 
performer så godt. Modeugen er blevet mere grøn og su-
stainable, og derfor passer ILIA også godt ind i konceptet.”
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Behind the  scenes på modeugen
Sidsel Marie Bøg var chefmakeupartist 
på BLANCHE-opvisningen, som blev 
holdt hos Arne Aksel i Vognmagergade, 
København. Backstage area var udenfor 
i baggården, og det var rart at være ude 
på en varm sommerdag.

3 facts om Sidsel Marie Bøg:
• Uddannet frisør i 1995
• Makeupartistuddannet i London i 1996
• Har været freelance makeupartist siden 1996  
 og har lavet modeuge lige så længe
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Behind the  scenes på modeugen
MUNTHEs show var på en sjov loca-
tion, nemlig Sydhavn Genbrugsstation! 
En containerplads blev bogstaveligt talt 
omdannet til en runway. Vi fulgte model-
lerne helt til indgangen til showet – lige i 
hælene på Sidsel Marie Bøg, som havde 
ansvaret for hår og makeup på alle mo-
dellerne hjulpet af sit dygtige team.

Udpluk af callsheet til MUNTHE showet
Calltime: kl. 13.00
Showtime: kl. 18.30
Der er 35 modeller.
Stil: worn og cool. Lidt drenget/rocknroll. 
Bare vildt sejt.
Makeup brief:
Hud:
Så perfekt hud som overhovedet muligt, men  
stadig så de ligner sig selv. Concealer, super 
serum skin ting, bronzer, highlighter. Pudder i 
T-zonen. Ingen blush.
Bryn:
Naturlige men definerede.
Øjne:
Alle får en farvet eyeliner. Farverne er grøn, 
o range og koboltblå. Hvis modellen overhovedet 
ikke passer en farve, kan sort også bruges som 
sidste udvej. Eyelineren er stor og cool, tænk 
Amy Winehouse, men moderne. Må IKKE være 
klovnet. Ingen øjenskygge. Ingen mascara (med-
mindre modellen har hvide vipper, så må man 
godt farve dem lidt). Gerne pudder på øjenlåg, 
så de ikke bliver for skinnende. 
Læber:
Nude, igen gloss. Er læberne naturligt for røde, 
toner vi dem lidt ned med concealer.
Negle:
Shine uden farve, evt. brun. Det må ikke være 
tuttenuttet. 

Anvendte produkter på MUNTHE-showet
Alle produkter er fra ILIA Beauty:
Hud:
Super Serum Skin Tint
True Skin Serum Concealer
Soft Focus Finishing Powder ‘Fade Into You’
Kinder:
Color Haze ‘Waking Up’
Illuminator ‘Cosmic Dancer’ og ‘Summertime’
Nightlife Bronzing Powder ‘Novelty’ og ‘Drawn in’
Øjne og bryn:
Essential Brow Natural Volumizing Brow Gel
Lip Wrap Hydrating Mask
Liquid Powder Chromatic Eye Tint ‘Glaze’ og ‘Orchre’
Fullest Volumizing Mascara
Læber:
Lip Wrap Hydrating Mask
The Necessary Eyeshadow palette “Cool Nude” n
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