#190288

#BEAUTY EN WELLNESS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

BRUIDSMAKE-UP NIEUW

€ 121,00 incl. BTW

BRUIDSMAKE-UP: EEN VAK APART!

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Bruidsmake-up is een vak apart! Bij de mooiste dag, hoort ook de mooiste make-up! Tijdens deze 2-delige opleiding ga je aan de slag met een naturelle bruidslook,
maar kan je ook de creatievere kant op met een instagram inspired look!
Ook communicatie en planning zijn zeer belangrijk op 'de grote dag'! En aangezien jij als visagiste, hiervan deel uitmaakt, leer je wat er bij komt kijken om een
haalbare werkplanning op punt te zetten!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je wil als kapper, je bruidsklantjes kunnen opmaken of je bent een schoonheidsspecialiste of visagiste en wil bij de bruid aan huis bedienen.

Voorkennis
Je hebt de opleiding basis make-up gevolgd en alle basistechnieken in de vingers.

Bijkomende info
Wat breng je mee?
Make-up penselen
Make-up sponsjes
2 handdoeken
Wattenschijfjes
Haarband

PROGRAMMA
Les 1 - Consultatie met de bruid, overlopen van de verschillende bruidslooks (naturelle look, instagram inspired look, soft smokey look) + uitwerken van
naturelle look in combinatie met soft smokey eye
Les 2 - Planning opmaken en instagram inspired look uitwerken

PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

Sofie@syntrawest.be

donderdag 12/03/2020

19:00

22:00

donderdag 19/03/2020

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Prijsinfo
Tijdens deze workshop kan je gebruik maken van de make-up van Kryolan.
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DOCENT
Wena Laperre
Wena hee haar passie voor make-up ontdekt tijdens haar tienerjaren: toen al gaf ze workshops voor het merk Giraud. Daarna volgde ze een intensieve opleiding bij
MUD en andere privéscholen om haar technieken te verfijnen. Ze werkt momenteel als MUA voor
zowel fotoshoots, fashion en tv, daarnaast is ze ook mede eigenares van La Renaissense en make-up by Wena waar ze ook workshops gee . Tijdens haar loopbaan,
heeft ze zich verdiept in FX make-up. Ze volgde opleiding bij facefacts academy en dagcursussen bij verschillende gekende FX artiesten in zowel België als Frankrijk.
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