Curriculum Vitae

HANNA GOLDHAMMER
UTBILDNING:
April – juni 2017
ART OF MAKEUP SCHOOL, STOCKHOLM – SVERIGE

Jag har gått en fördjupningskurs för att lära mig att skapa masker och special effekter. I denna kurs har jag
fått lära mig föråldringstekniker, skulpteringstekniker för att skapa monster, sår och skador mm.
24 augusti 2015 – 20 maj 2016
BRUSHSTROKE HAIR AND MAKEUP SCHOOL, SHEPPERTON STUDIOS – ENGLAND

Jag studerade Brushstrokes ‘Nine month media hair and makeup course’ för att bli professionell makeup
artist inom medieindustrin. Kursen innehöll bland annat fashion makeup, TV makeup, special effekter,
period makeup och mycket mer. Utbildningen var ITEC certifierande.
2012 – 2015
DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA, MALMÖ - SVERIGE

Jag studerade Stylist programmet för att få en bra grund till min makeup utbildning. Utbildningen varade i
tre år och under skolgången arbetade jag praktiskt och teoretiskt och lärde mig olika makeup tekniker. Jag
fick även lära mig grundläggande kunskaper inom hud och nagelvård.
ERFARENHETER:
MAKEUPARTIST PÅ RITUALS, STOCKHOLM – SVERIGE

9 november – pågående
Jag arbetar som makeupartist och säljare i butiken Rituals på Mall of Scandinavia. Butiken
är en flagship store som dagligen har högt tempo. Som säljare strävar jag efter att ge varje
kund den bästa servicen, makeupråd, samt få dem att känna sig väl omhändertagna så att
de vill komma tillbaka till butiken. Jag tar emot leveranser, gör lagerarbete och har även
haft ansvaret som butikens eventplanerare.
SFX MAKEUPARTIST

27 september 2017
Produktionsbolag: STO-CPH
Produktion: GWs mord. Säsong 3 episod 3
Till denna episoden skapade ett blödande snittsår i skådespelerskans buk. Snittet skulle
sedan sys ihop under filmning. Denna episoden av ”GWs mord” som kommer sändas på
TV4 under 2018.
SFX MAKEUPARTIST

27 augusti 2017
Produktionsbolag: STO-CPH
Produktion: GWs mord. Säsong 3 episod 2
Jag skapade sår och blåtiror till TV dokumentären ”GWs mord” som kommer sändas på
TV4 under 2018.
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MAKEUPARTIST VID FÖRETAGSEVENT – GLOBEN, STOCKHOLM

26 augusti 2017
Jag sminkade fem kvinnor som skulle uppträda i Globen på PWCs företagsevent.
SFX MAKEUPARTIST - STOCKHOLM

7 augusti 2017
Produktionsbolag: STO-CPH
Produktion: GWs mord. Säsong 3 episod 1
Jag skulpterade och applicerade självgjorda maskdelar av gelatin till en scen i TV
dokumentären ”GWs mord” som kommer sändas på TV4 under 2018.
MAKEUPARTIST TILL FOTOGRAFERING – SÖDERMALM, STOCKHOLM

Maj 2017
Jag sminkade och stylade modellerna till en reklamfotografering för det nya väskmärket
Apelock som har inbyggda solceller.
MASKÖR & SFX MAKEUPARTIST - STOCKHOLM

Maj 2017
Produktion: Baathfilms Regissör: Johan Bååth
Jag skulpterade sår och skador till Avatariums musikvideo. Mina skulpteringar skulle se ut
som verkliga tortyr skador som inspirerats från TV serien "Dexter". Tillsammans med
teamet från Art of Makeup School skapade vi flera karaktärer som skulle vara med i
musikvideon.
SFX MAKEUPARTIST – NORRTÄLJE

20-21 april 2017
Produktionsbolag: Medieinstitutet
Under två dagar så var jag på plats för att göra special effekter till en av Medieinstitutes
filminspelingar. Jag skapade olika SFX skador för att få deras huvudskådespelare att se
blåslagen ut. Han fick även andra skador som sprucken läpp samt sprucket bryn. Jag gjorde
även blodstänkseffekter.
HÅR OCH MAKEUPARTIST

April 2017
Produktion: Hombre Productions
Jag var hår-och makeupartist till musikvideoproduktionen av The Riptide Movements nya
låt "In a heartbeat". Under två inspelningsdagar var vi på många inspelningsplatser där jag
sminkade och stylade skådespelarna för att få fram deras karaktär. Sminkningar som jag
gjorde var bla - föråldringsmakeup, special effekter och vanlig beauty makeup för män och
kvinnor som ska stå framför kameran.
HÅRSTYLIST FÖR REKLAMFILM, STOCKHOLM - SVERIGE

Mars 2017
Produktion: Swedish Frames
Jag stylade håret på skådespelerskan som var med i en reklamfilm för en ny elcykel.
Reklamen gjordes tillsammans med
SVERIGES TELEVISION (SVT) – ”VI VET BÄST”, MALMÖ – SVERIGE

18 – 20 oktober 2016
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På inspelningsplatsen hjälpte till med skådespelarnas hår, smink och peruk till kommande
TV programmet ”Vi vet bäst” med Jecko och Jessie.
PIN ME UP FOTOGRAFERING, MALMÖ – SVERIGE

8 oktober 2016
Jag gjorde hår och makeup till en pin up fotografering med fotograf Felicia Püschl.
GLAMOUR FOTOGRAFERING, MALMÖ – SVERIGE

3 september 2016
Hade en heldagsfotografering med fotograf Emma Ingolf då jag gjorde olika glamour
sminkningar och håruppsättningar.
RENEGADES: THE REQUIEM, LOS ANGELES – USA

25 - 28 juni 2016
Regissör: Tim Russ Makeup supervisor: Vincent Guastini
Jag assisterade makeup teamet V.G.P Effects vid inspelningen av filmserien ”Renegades the
Requiem”. Under inspelningsdagarna sminkade jag huvudskådespelerskan Adrienne
Wilkinson som spelade Lexxa Singh, samt andra skådespelare som var med i filmen. Varje
dag började med tidiga morgnar då jag förberedde skådespelarnas hår och smink inför
deras scener. På inspelningsplatsen stod jag redo för att göra touch ups och var med
skådespelarna till dagens slut. Link to crew members: http://renegades.show/home/crew/
TOMORROW IS THE SAME DAY, BARNES – ENGLAND
8 maj 2016
Regissör: Ben Cavey Producent: Anne Mullins
Jag var ansvarig för att sminka och styla skådespelarnas hår till kortfilmen ”Tomorrow is
the same day”. Förutom att göra sminkningarna var det viktigt att jag var nära
huvudskådespelaren för att göra touch ups.
CINDERELLA CHARIDY, BARNES - ENGLAND

Februari 2016
Regissör: John Irvin Producent: Anne Mullins
Jag var ansvarig för att sminka skådespelarna till kortfilmen ‘Cinderella Charidy’. Mitt
uppdrag var att skapa olika karaktärer med hjälp av olika makeup tekniker. Det var en
fantastisk erfarenhet att få arbeta tillsammans med John Irvin.
CIRQUE DU SOLEIL, ROYAL ALBERTS HALL - ENGLAND

22 och 29 Februari 2016
Jag var ansvarig för att sminka flertalet av skådespelarna som skulle delta i en Cirque du
Soleil teater föreställning på Royal Alberts Hall. Det var huvudsakligen karaktärsminkningar
och ansiktsmålningar.
PRAKTIK PÅ SVERIGES TELEVISION (SVT), MALMÖ - SVERIGE

8 – 24 oktober 2014
Hår and makeup designer: Edit Bumsch
Jag hjälpte till att sminka programledare Ann-Marie Rauer, samt hennes gäst Christer
Sjögren till TV showen ”Sverige!”. Jag assisterade även att sminka live bandet som spelade
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i barnprogrammet ”Amigo Grande”, samt de vuxna programdeltagarna.
ÖVRIGA MERITER:
KÖRKORT
Har B-körkort och bil.
STYLIST-SM 2015, GÖTEBORG - SVERIGE
27 Mars 2015
Jag tävlade tillsammans med två klasskamrater i Stylist-SM 2015 i Göteborg. Vårt uppdrag var att skapa en
drottning med temat Aladdin. På två timmar skulle vi skapa kläder, smink och hår på plats. Jag ansvarade för
sminket. Vi kom på andra plats.
MER:
Jag har även praktiserat i olika skönhetsbutiker, arbetat inom customer service, produktionsarbete och även
arbetat bakom olika fashion-shows i Malmö – Sverige.
DATAPROGRAM:


Microsoft Office package (Word, Power Point, Excel och Outlook. Grundläggande
kunskaper)



Adobe Photoshop (Grundläggande kunskaper)



Adobe Photoshop Elements (Grundläggande kunskaper)



Adobe Premiere Pro (Grundläggande kunskaper)



God PC- och windowsvana

SPRÅK:


Svenska (Modersmål)



Engelska (Flytande)
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