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Håropsætning: Weekendkursus
Hurtige løsninger til foto / aften / fest / fashion m.m.

Du undervises i:

Få kendskab til diverse looks
Todays trend look

Back to basic grundteknikker

Fashion look
Boheme look

Hollywood look
Tidens hår

Undervisning og økonomi

Kurset:
 urserne henvender sig til alle med lyst til at lave fuld
K
styling, men som er lidt usikker på at arbejde med
håropsætning ved sådanne opgaver.
Vi gennemgår de grundlæggende teknikker i håropsætning,
både til brug i dit job og til privat
Der undervises af en frisør, som vil demonstrere hurtige og
ikke for komplicerede opsætninger.
 er bliver sat fokus på at lære hurtige opsætninger ved brug
D
af blandt andet krøllejern, fladjern, curlers og toupering m.m.
Vi satser især på, at du får brug for disse teknikker som
supplement til at lægge brude-makeup, shows, galla og
fashion foto sessions. Samt din egen trend og inspiration.
 eltagerne vil her efter komme til at arbejde på model,
D
med hjælp fra underviseren. Skolen vil i det omfang det
er muligt, hjælpe med at skaffe modeller – men medbring
gerne en model selv.

Kursus: Håropsætninger
Undervisningen:
Undervisningen begge dage kl. 10.00 - 16.00.
Der vil være en kort frokost, hvor det vil være
tilrådeligt at have lidt med hjemme fra.
Skolen ligger dog centralt i bymidten,
så lette måltider er let tilgængelige
Praktisk:
Børste og spidskam medbringes.
Spidskam kan evt. købes på skolen.
Fladjern, krøllejern, hårtørrer samt div.
produkter såsom hårspænder, hårlak,
varme curlers og øvelses-hoveder står til
kursisternes disposition.

Målsætningen

Økonomi:
2.500 kr. for begge dage.

Det er vort mål, at give et godt tilbud til alle der vil arbejde
med hår som supplement til styling m.m.

Betaling ved tilmelding via overførsel til vores
konto i Danske Bank eller Giro.

Kurset er designet til dig, der står og godt kan bruge
inspiration, ideer og tips til spændende stylingsopgaver

Giro: 5 94 79 52
Danske Bank konto: 3574-3577125279
Iban-nr.: DK360003577125279
Swift-adr.: DABADKKK

Max. 8 deltagere, så hurtig tilmelding tilrådes.
Bemærk: Kurset henvender sig ikke til frisører.
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