#130476

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

MAKE-UP - GEVORDERD

€ 394,46 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Make-up gevorderd is een onderdeel van het traject Allround Grimeur / Make-up artist . Dit opleidingstraject wordt modulair aangeboden.
Tijdens deze zeer breed georiënteerde opleiding 'Make-up Artist (MUA)' word je klaargestoomd om klanten, modellen en figuranten professioneel op te maken.
Afhankelijk van jouw interesse en doel kan je verschillende modules volgen:
Basis Make-up 48u
Make-up gevorderd 100u
Theatergrime 100 u
TV- en filmgrime 100u
Face- en Bodypainting 100u (wordt momenteel niet aangeboden)
Toegepaste bedrijfsvoering 24u (wordt momenteel niet aangeboden)
Deze allround opleiding is de basis voor een carrière in de beauty- & make-upwereld.
WAAROM KIEZEN EEN MAKE-UPOPLEIDING BIJ SYNTRA WEST?
Na het succesvol beëindigen van de modules, krijg je een certificaat erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Je krijgt les van vakmensen die in het werkveld staan! Onze docenten hebben jarenlange ervaring als Make-up Artist en zijn helemaal mee met de laatste
trends!
Make-up (merk: Kryolan) die tijdens de les wordt verbruikt, zit inbegrepen in het inschrijvingsgeld.

Omschrijving
Party make-up, bruidsmaquillage, fotoshootmake-up, … aan de hand van verschillende technieken leer je je gaandeweg specialiseren in het brede domein van beauty
make-up. Eens je de technieken in de vingers hebt, groeit het zelfvertrouwen om je eigen looks te creëren. Een aantal looks worden vastgelegd tijdens een fotoshoot:
dit is de start van jouw persoonlijke portfolio!
Na deze opleiding beheers je de skills om je klanten te laten stralen tijdens ‘hun’ moment: een zeer dankbare job! Bovendien kan je hen bijstaan met persoonlijk makeupadvies en tips & trics over het gebruik van de producten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor iedereen met een grote interesse voor beauty make-up.

Voorkennis
Om deel te nemen aan de module 'Make-up gevorderd' moet je geslaagd of vrijgesteld zijn voor de module 'Basis Make-up'.
Vrijstelling voor 'Basis Make-up' wordt automatisch verleend aan gediplomeerde schoonheidsspecialistes.

Toelatingsvoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet je minimaal 18 jaar zijn (of voldaan hebben aan de verlengde leerplicht).

Bijkomende info
Voor deze module wordt gevraagd om te beschikken over je eigen penselenset. Toelichting wordt gegeven door de docent tijdens de eerste les.
Tijdens deze opleiding zal jou gevraagd worden 5 modellen mee te brengen binnen deze lesthema's:
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Heren make-up
Donder huidstype
Aziatisch type
Rijpere huid
Model voor moduleproef

PROGRAMMA
Theorie
Geschiedenis en huidige trends van make-up
Uitgebreide kleurenleer en -analyse met verwijzing naar de verschillende types
Belichtingstechniek / Verlichting bij foto-opnames
Praktijk
Advies juiste brilmonturen naar vorm en kleur
Belang van kleding en accesoires
Morfologie van het gelaat en herkenning van gelaatsvormen
Morfologie van de ogen
Dag make-up met correctietechnieken aan de ogen, het gelaat en de mond.
Camouflage en shaping
Wenkbrauwvorming (epileren en tekenen)
Aanbrengen van kunstwimpers
Make-up bij de rijpe huid
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Brillen en de mogelijkheden / moeilijkheden
Contactlenzen make-up
Retro make-up
Smokey eyes
Glamour make-up
Glittereffecten
Bruidmaquillage
Donkere huid
Aziatische huid
Retoucheren van het kapsel
Vlechttechnieken
Touperen
Simpele opsteektechnieken
Snel bijwerken van het kapsel met de fohn
Kapsel aanpassen aan de gelaatsvorm
Belichtingstechniek / Verlichting bij foto-opnames
Fotomake-up
Theorie over shaping en highlighting bij zwaar belichte make-up
Zwart-wit make-up
Catwalkmake-up
Herenmake-up
Camouflage rimpels
Camouflage littekens
Moduleproef
Binnen deze module wordt ook gestart met de opbouw van uw portfolio met professionele fotografen.

PRAKTISCH

Begindatum

Lesdata

18/09/2019

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

Getuigschrift
Na het slagen van elke module ontvang je een deelcertificaat.
Na het slagen van alle modules, inclusief de eindproef, ontvang je het certificaat van "allround grimeur".

Prijsinfo
Naast het inschrijvingsgeld, moet je instaan voor de aankoop van een penselenset. De richtprijs hiervan is 100 à 200 euro. Tijdens de eerste les wordt dit topic verder
toegelicht. Je kan de penselen aankopen bij een groothandel naar keuze. Je hebt ook de mogelijkheid die aan te kopen via school met een studentenkorting.

DOCENT
Liza Bekaert
Na een stevige opleiding in de schoonheidszorgen en een specialisatiejaar grime (Sito 5 Antwerpen) engageerde Liza zich in tal van professionele uitdagingen:
topacteurs en figuranten laten schitteren in alle situaties, imperfecties en tatoeages onzichtbaar maken of net aanbrengen en accentueren om personages meer
karakter te geven, retoucheren tussen opnames door, en vooral snel en eﬀiciënt topkwaliteit afleveren. Ze was achter de schermen als make-up artist aan de slag voor
verschillende film- en televisieproducties waaronder 'Mijn Restaurant', 'Sterren op het ijs', 'Groene Vingers', 'Mooi bloot', 'Aspe', 'De Bunker', 'Groenten uit Balen',
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'Michiel De Ruyter', 'Lee & Cindy C.' Ze nam ook deel aan producties binnen de reclamewereld waaronder 'Vlaanderen Vakantieland', Uncle Ben's, Telenet, De Lijn,
Meubelen Gaverzicht.. Daarnaast is ze zaakvoerder van 'Liza's wereld' gespecialiseerd in het geven van make-upworkshops.
Gerty Delange
Gerty is gespecialiseerd in bruidsmake-up aan huis en make-up workshops voor onder andere vrijgezellenfeesten en ladiesnights.
Ze laat haar creativiteit spreken in opdrachten voor modemerken, fotoshoots, events en modeshows voor o.a. HFor, Lamon-Nuytens, By Getty, Giks Mode, Maison
D'Longueville, Miss België, Céline D, Boudoir Lingerie, De Nieuwe Beer, Entre Nous Deux, New Charmy, The Fashion Store, Trendwalk, Mini Cooper, Ring Shopping
Kuurne, Papillio, Meet Marcel, Shopping K, Key2Models, DUE, Peignora,... .
Ze werkte reeds als freelance make-up artist voor verscheidene professionele make-up merken zoals Urban Decay, Chanel, Mii Cosmetics, Jean D'Arcel en Alexami.
Als make-up trainer geeft ze reeds enkele jaren training in verscheidene opleidingscentra aan zowel particulieren als beauty professionals.
Marian Denolf
Marian werkt als freelance MUA, allround styliste en kleurconsulente en is zaakvoerder van Stylingbymarian.be. Als MUA verdiepte ze zich in de wereld van de
theatergrime. Naast het werk voor particulieren, verwierf ze ook een uitgebreide portfolio met commercieel werk voor reclamebureaus (Boa, LiquidSociety, d'Artagnan
...) en artistieke uitspattingen met bekende fotografen (Carmen De Vos, Charlie Dekeersmaecker, Filip Naudts...).
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