#220396

#BEAUTY EN WELLNESS

KINDERGRIME EN FACEPAINTING - FESTIVAL FEVER

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 181,50 incl. BTW

ROCK THE FESTIVALS MET GLITTERS EN NEON!

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze module kan als aparte module gevolgd worden of binnen het volledig traject van Allround Kindergrime en Facepainting.
Dit traject bestaat uit onderstaande modules, deze kun je mits de nodige voorkennis ook apart volgen:
Module 1: Basics (4 sessies)
Module 2: Uitbreiding technieken (3 sessies)
Module 3: Splitstroke technieken (3 sessies)
Module 4: Animal Madness (4 sessies)
Module 5: Griezels & Fantasy (2 sessies)
Module 6: Superhero's & Slechteriken (3 sessies)
Module 7: Festival Fever (3 sessies)
Portfolio fotoshoot van eigen ontwerp (1 sessie)

Omschrijving
Een bezoekje aan Tomorrowland, Kamping Kitsch, Dranouter Festival, Rock Werchter tot zelfs Graspop eisen een aangepaste styling. Of wens jij als grimeur een plekje
te veroveren op de beste festivals en de bezoekers om te toveren tot 'die hard festivalgangers' ? Dan is deze opleiding iets voor jou! Met glitters en neon, creëer je de
coolste festival looks!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die graag creatief bezig is
Kinderverzorgsters, kleuterjuffen, medewerkers van de buitenschoolse opvang, ...
Animatoren, leiding in de jeugdbeweging, regionale verenigingen, ...
Grimeurs die zich willen toespitsen op Festival grime

Voorkennis
Je volgde reeds:
Module 1: Kindergrime en facepainting - Basics bij Syntra West
Module 2: Kindergrime en facepainting - Uitbreiding technieken bij Syntra West
Module 3: Kindergrime en facepainting - Splitstroke technieken bij Syntra West
Je volgde reeds eerder de basiscursus, gevorderde en splitstrokes cursus 'Kindergrime en facepainting' bij Syntra West

PROGRAMMA
Glow in the dark parties! UVfeesten! Werken op festivals! Mis deze technieken niet voor wie hiermee aan de slag wil. Ook perfecte technieken voor leuke resultaten op
oudere kids en volwassenen tijdens een (kinder)animatie.
Wil je aan de slag gaan? Wat kun je dan aanrekenen? Met wat moet je in orde zijn? Wat kun je verwachten?
Snelle festivalgrime
UV facepainting
Light in the dark grime
Theoretische benadering:
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Met wat in orde zijn als grimeur (prijzen, betaling, contracten, verzekeringen, …)
Werken met echte mensen: wat je kunt verwachten
Je dient alle voorafgaande modules te hebben gevolgd om aan deze module te kunnen deelnemen. Het is aangeraden om ook 'Module 3' vooraf te volgen.
Om deze module te volgen dien je in het bezit te zijn van het basispakket voor module 1, 2, 3 en 7.

PRAKTISCH
3 sessie(s) vanaf dinsdag 13/06/2023 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf dinsdag 13/06/2023
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 13/06/2023

18:30

21:30

dinsdag 20/06/2023

18:30

21:30

dinsdag 27/06/2023

18:30

21:30

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Cursusmateriaal
Elke module heeft een eigen online handleiding die jeu tijdens de duur van de module kunt raadplegen en/of afdrukken.

Grondstoffen
Uit hygiëne- en veiligheidsoverwegingen, werkt iedereen met een individueel grondstoﬀenpakket. Dit pakket kan aangescha worden via de docent, of hier (link volgt)
besteld worden.
De prijs van het basispakket module 7 bedraagt €55,31 (incl. BTW).
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