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Tweede voorselectie Miss Regio Nederland 2017- 26 maart a.s. in Apeldoorn!
ALMELO. De eerste selectie heeft al plaatsgevonden in november 2016. Vijf
enthousiaste finalisten zijn hieruit gekozen. In de 2e selectie worden er nog 15
finalisten geselecteerd. Altijd al een miss/model willen worden? Je hebt de looks
maar niet de lengte? Je droom begint hier! Voor de editie van 2017 doet de
organisatie een oproep aan die doelgroep enthousiaste jonge vrouwen die kleiner
zijn dan 1.74 m. om zich aan te melden. Dus ben je tussen de 16 en 26 jaar, kleiner
dan 1.74 m. meld je snel aan middels via www.missregio.nl.
Missverkiezing, maar dan anders! Miss Regio Nederland ‘protesteert’ .
In de internationale modellenwereld geldt een minimumlengte van 1.74 m. voor alle mannequins en
modellen. Daardoor komen vrouwen en meisjes die aan alle eisen voor een carrière als model
ruimschoots voldoen, maar kleiner zijn dan 1.74 m., niet aan bod. De Miss Regio Nederland
verkiezingen zijn ontstaan uit protest tegen deze norm en sinds 2003 hebben de gekozen finalisten
bewezen dat de norm onterecht is.
Het concept is bedacht door Susan Stundebeek uit Almelo. Haar doel is om met Miss Regio
Nederland juist deze ambitieuze vrouwen een kans te geven op een carriere in de internationale
modewereld. Feit is dat mede door haar concept een doorbraak in gang is gezet. De laatste jaren
heeft zich in de wereld van de modellenbureaus een verschuiving plaats gevonden. De diversiteit
van modellen qua lengte in de mode-industrie is opvallend.
De winnaressen/finalisten hebben een waardevolle stempel gedrukt in de modewereld. Ze zijn
succesvol bewezen als catwalk-, catalogus-, cover- en fotomodel. Ze worden gekozen voor
evenementen of als het gezicht van een bekend merk. Hun populariteit is gegroeid dankzij de steun
en publiciteit van Miss Regio Nederland.
Vanwege het enorme succes is de Miss Regio Nederland verkiezing uitgegroeid tot een succesvol
jaarlijks evenement. Apeldoorn is gekozen voor de 2e selectie/castingdag zondag 26 maart a.s.
De winnaressen van 2015: 1e Miss Regio NL Sabine Vermeulen uit Hoofddorp, 2e Miss Regio NL
Iris Houweling uit Bleiswijk en 3e Miss Regio NL Linde Klein Kranenbarg uit Brummen. Tevens Miss
Regio NL ‘Elegance’ Sabine Vermeulen uit Hoofddorp, Miss Regio NL ‘Fotogeniek’ Iris Houweling
uit Bleiswijk en Miss Regio NL ‘Internet’ Demi van den Poll uit Almelo.
Stichting & Sponsoring
Miss Regio Nederland is ondergebracht als Stichting Miss Regio Nederland (non-profit) te Almelo.
Elke verkiezing ondersteunt een goed doel, welke jaarlijks gekozen wordt door de stichting. Voor de
editie 2017 is gekozen voor Linda Foundation. De organisatie bestaat uit vrijwilligers. Het
evenement wordt gefinancierd door sponsors met name uit de bedrijfswereld.
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