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Inleiding
De persoon achter Sugarcoated Pictures is Vivian Kramer gezegd
Freher, een dertigjarige Rotterdamse met een passie voor de vintage
(life)style, mensen gelukkig maken en altijd streven naar beter.
Also known as Sugar.
WIE IS SUGAR?
Mode en muziek
Ik was geen opvallende meid. Ik was stoer en droeg sportieve kleding.
Eén uitzondering: Barbie. Loved her! En nog steeds…
Rond mijn zestiende was er een periode dat ik kapster wilde
worden. Na een bijbaantje als hulp in een kapsalon veranderde die
overtuiging al snel. Mode moest het zijn. Na twee studies, commerciële
mode (mbo) en de mode academie (hbo), ben ik dan ook in die
wereld gaan werken. Een balans vinden tussen commercieel en creatief
bezig zijn was voor mij de grootste uitdaging. Zo ontstond er naast
mijn commerciële baan in de modewereld mijn eenmansbedrijf waarin ik
als styliste werk voor magazines, televisie en theater.
In m’n vrije tijd raakte ik steeds meer betrokken bij de rockabilly-scene
door naar festivals en bands te gaan. Daar vond ik mijn ‘ thuis’. Ik was
niet langer de vreemde eend in de bijt. De muziek was het begin, stukje
bij beetje gevolgd door de looks en lifestyle.
A pin-up was born
Een goede vriendin van mij raakte zwanger. We besloten met
vriendinnen een fotoshoot cadeau te geven. Die dikke buik moest
vastgelegd worden! Na lang zoeken bleek het lastig om iets te vinden
wat zowel vrouwelijk, pittig als humoristisch en stijlvol was. Vanwege
mijn stylingwerk had ik natuurlijk zat connecties, dus uiteindelijk heb
ik zelf een team samengesteld en hebben we haar op locatie
getransformeerd tot pin-up en in de spotlights gezet. Zo tof!
Later besefte ik dat als wij behoefte hadden aan een fotoshoot op
maat, er vast meer mensen dat deelden met ons. Het leek me geweldig
om deze ervaring aan te bieden aan dames die dit normaal niet zo
snel meemaken (die geen professioneel model zijn dus).
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Naast mijn werk ben ik me gaan verdiepen in fotografie. In drie
maanden tijd heb ik me fotografie en nabewerking eigen gemaakt
door middel van workshops en privélessen van diverse toppers.
Van de slaapkamer naar onze eigen studio
Vervolgens shoots doen in mijn woonkamer, make-up en haarstyling in
de slaapkamer, met mijn moeder en drie vriendinnen als proefkonijnen.
Ik had een duidelijk beeld voor ogen, alleen nu nog realiseren.
Sugarcoated it is! Clean, kleurrijk en met een gezonde dosis zelfspot.
Deze beelden zijn de start van onze Facebook-pagina geworden, de
media begonnen aandacht te besteden aan Sugarcoated Pictures en
het werd tijd om mijn parttimebaan op te zeggen…
Ondertussen is bij mij de rode lipstick, de korte pony en de vintage
style-kleding niet meer weg te denken. Sugarcoated Pictures heeft een
prachtige vintage studio in Rotterdam-centrum en bestaat uit een team
van professionele dames met liefde voor hun vak. Elke look en elke foto
is uniek. Want dat ben jij toch ook?
Vintage Style Guide
Met dit boek maken we de supervrouwelijke pin-up style graag
toegankelijk voor iedere dame. Hopelijk inspireren we je om zelf aan
de slag te gaan en tover je jezelf om tot vintage vamp! Onthoud: het
is allemaal creativiteit en er zijn geen regels. Geef er vooral je eigen
draai aan.
GOODBYE AVERAGE GIRL, HELLO FOXY LADY!
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Hoofdstuk 1
make up
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Gorgeous looks. .
Uhm, yes please!
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Shopping
list
Primer of dagcrème
Foundation
Concealer
Poeder
Bronzer/shade
Rouge
Highlighter
Wenkbrauwpoeder
Oogschaduw
Eyeliner
Lippenstift
Nepwimpers
Wimperlijm
Mascara
Nagellak
Poederkwast
Blushkwast
Bronzer-/shadekwast
Highlighterkwast
Wenkbrauwpenseel
Oogschaduwpenseel plat
Oogschaduwpenseel rond
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Tip!
Vraag bij het aanschaffen
van je foundation in de
winkel om goed kleuradvies
en kijk het liefst even buiten
bij daglicht of de kleur ook
echt overeenkomt met je
huidskleur.
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Clean slate
Primer, foundation, concealer en poeder vormen een prachtige egale basis
waardoor de rest van je make-up eruit kan knallen.
1. Verdeel dagcrème of primer over je gezicht en hals.
2. Breng foundation aan op je hand en kies vervolgens voor een kwast, spons of je vingers om het
over je gezicht te verdelen.
3. Doe dit in stappen en bouw het langzaam op. We willen niet dat het eruit gaat zien als een masker.
Genoeg is genoeg. Vermijd je wenkbrauwen, maar pak de oogleden wel mee, en vergeet ook je
hals niet dunnetjes mee te nemen.
4. Zie je nu nog puistjes, plekjes of wallen die storend zijn? Dan ga je met de concealer aan de slag.
5. Dep de concealer in de huid met je vinger. Niet smeren!
6. Fixeer de foundation en de concealer met een laagje poeder. Nu ben je helemaal egaal en mat.
Een prachtig palet om mee aan de slag te gaan. ;-)
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