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#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

THEATERGRIME

€ 961,95 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Theatergrime 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 & doel kan je verschillende modules volgen:
Basis Make-up 48u
Make-up gevorderd 100u
Theatergrime 100 u - vanaf dinsdag 5 november 2019 in campus Brugge, wekelijks les op dinsdagavond van 18u30-22u00
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
Theaterpersonages grimeren vergt een aparte know-how. Vanop de laatste zitplaats in de zaal moet het personage en zijn expressie zichtbaar zijn om het stuk te doen
slagen. Een goeie voorbereiding is al de hel van het werk: voorstudie en analyse van het karakter, theoretisch inzicht in kleurkennis en in anatomie en spierkennis van
het gezicht met het oog op het versterken van de gelaatsuitdrukking komen aan bod. Het opzetten van pruik, snor en baard, het cacheren van wenkbrauwen,
contouring, 3D-eﬀecten (nose putt, fx wax) en het opmaken van een valse neus op maat (a.d.h.v. gipsafdruk) zijn de praktische competenties die je zal verwerven
tijdens deze opleiding. Aan het einde van de module ga je aan de slag om een historisch personage uit te werken van A tot Z.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor visagisten die interesse hebben in het creëren van personnages binnen theater en toneel.
Maximum 12 cursisten worden toegelaten tot deze praktijkgerichte opleiding.

Toelatingsvoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding, moet je geslaagd of vrijgesteld zijn van de module 'basis make-up'.
Om een vrijstelling voor de module basis make-up te genieten moet je:
of een kwalificatiebewijs van Schoonheidsspecialist kunnen voorleggen
of een getuigschrift kunnen voorleggen van soortgelijke opleiding van minimaal 40u
of geslaagd zijn voor de theoretische en praktische vrijstellingsproef (informeer hiernaar op de campus).

Bijkomende info
In het inschrijvingsgeld is inbegrepen:
Een persoonlijk grondstoffenpakket ter waarde van 400 euro. Er wordt gewerkt met make-up van Kryolan. Het pakket omvat onder meer: latex neuzen,
handgemaakte snor, handgemaakte kinbaard, kneedwas en diverse grime-artikelen.
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Professionele fotografen die worden ingezet voor de opmaak van het portfolio
Alle syllabi
Aanvullend op de kostprijs, moet je instaan voor de aankoop van make-up penselen. De richtprijs van de benodigde penselenset is 200 euro.
Tijdens de eerste les wordt dit topic verder toegelicht. Indien je reeds over penselen beschikt, dien je deze uiteraard niet nogmaals aan te kopen.

PROGRAMMA
Tijdens de 25 lessen komen deze vaardigheden aan bod:
Ontwerptekening en voorbereiding
Theatergrime praktijk
Grimeren van de hals, het gelaat en de handen.
Op maat snijden en kleven van baarden en snorren
Plaatsen, schminken en inpassen van rubberneuzen
(Weg)grimeren wenkbrauwen
Pruiken opzetten en afwerken

PRAKTISCH

Begindatum
05/11/2019

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

DOCENT
Onze docenten zijn één voor één vakspecialisten met een eigen zaak die door hun jarenlange ervaring borg staan voor een kwalitatief hoogstaande opleiding.
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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