#180546

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

HAIRSTYLING: BASISTECHNIEKEN

€ 240,79 incl. BTW

BIJ EEN SPECIALE GELEGENHEID, HOORT EEN BIJPASSEND KAPSEL!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Bij een speciale gelegenheid, hoort een bijpassend kapsel! Wil je graag dit totaalplaatje kunnen afleveren, een kapsel creëren dat perfect matcht met de make-up, dan
is deze opleiding iets voor jou! In deze opleiding kom je meer te weten over gelaatsvormen, haartypes en -stijlen zodat je de juiste plaatsen in het gelaat kan
accentueren. Als hairstylist ga je aan de slag met stijl- en krultang, kammen, borstels, spelden en creëer je frisse vlecht- en opsteekkapsels zonder dat jouw klant nog
langs moet gaan bij de kapper!
Je leert basis opsteek-, krul-, vlecht- en trendkapsels: technieken en vaardigheden waar je direct mee aan de slag kunt gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je bent actief als make-up artist, schoonheidsspecialist, visagist en wil een extra service kunnen bieden!

Voorkennis
Geen voorkennis op het vlak van kapsels vereist.

Bijkomende info
Breng mee:
verdeelspelden
krultang (indien in bezit)
schuivers
elastiekjes
kam
borstel
lak
Breng tijdens de eerste les mee wat je thuis reeds hebt, de docente zal meer toelichting geven over het materiaal. Na de les koop je dan aan bij een leverancier naar
keuze. Op basis van je inschrijvingsbewijs voor deze opleiding, krijg je bovendien bij heel wat leveranciers een studentenkorting.
Tijdens de eerste lessen werk je op een kappershoofd, dat ter beschikking gesteld wordt op de campus.
Tijdens de laatste les breng je een model met lang haar mee!

PROGRAMMA
Les 1: Creatief vlechten, frenchpull en dutch braid
Les 2: Gelaatsvormen analyseren om de volumes juist te leggen,volume creeeren + basic opsteekkapsel
Les 3: Werken met de krultang, stijl-, krul- en wafeltechnieken.
Les 4: Twisten,torsen en knopen: technieken combineren
Les 5: Eigen creatie van half opgestoken haar voor een feest
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Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 31/03/2020

19:00

22:00

dinsdag 21/04/2020

19:00

22:00

dinsdag 28/04/2020

19:00

22:00

dinsdag 05/05/2020

19:00

22:00

dinsdag 12/05/2020

19:00

22:00

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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