
 

TILMELDING: 
86 24 90 55 

 

HUSK at medbringe: 
kapper, farveforklæde, sakse, kamme, 

børster, føn, klippe maskiner, glatjern 

m.m. på kurserne, der inkluderer arbejde 

på model eller hoveder.  

DESIGN Professionel  sørger for modeller 

på kurser der er med modeller. 

 

Afmelding: Hurtigst muligt. 

Ved afmelding af kursus 2 uger før skal 

der betales 25% af kursusprisen. 

Ved afmelding af kurser 1 uge før, skal 

der betales 100% af kursusprisen. 

Tilmelding til kurserne er bindende. 

Betalingsfristen er 8 dage.  

 

Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser, 

senest 14 dage før, ved for få tilmeldinger. 

Alle får besked ved aflysning.  

 

Hvis du ønsker bestillingsvarer med hjem, 

fra et kursus, skal ordren afleveres på kon-

toret om morgenen, og vil så være  

færdigpakket og klar, når kurset slutter.   

 

Efterår 2017 

KURSUS  

PROGRAM 



  

Make-up Sjælland 

Make-up kursus med Stine Bui og Karen (Tekniker) 
 
På dette seminar vil Karen vil lave en kort gennemgang af  
Bodyography 
 
Stine kommer ind på tips og tricks i forhold til salgsmetoder og  
indgange til snak om make-up med kunderne. 
Bedste makeup rutiner fra start til slut og læsning af kundetypen/stil. 
Make-up til show og foto. 
Kontur. 
 
 

Look and Learn med Palle Freese 
 
 
Palle Freese vil med sine nemme og brugbare teknikker føre os  
igennem en dejlig dag med fokus på salon hår, men hvor vi dog  
skal skubbes lidt ud over kanten. 
 
Der vil også blive vist farveteknikker, som vi sammensætter i dialog 
med jer. 
 
 
 

Dagsseminar 

Mandag d. 18/9 2017 
Fra kl. 9.45 - 16.00 
Kurset inkluderer let morgenmad, samt  frokost. 
Pris: 750,- 
Sted : EUC Sjælland (frisørskolen) Finlandsgade 18, 4690 Haslev 

Look and Learn 

Mandag d. 30/10 2017 
Fra 9.45 -16.00 
Kurset inkluderer let morgenmad og tapas til frokost 
Pris: 900,- 
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  



 

1 Dags farve seminar i Brabrand og Sjælland (Haslev) 
 
Er du ny i vores farver? 
Eller skal du have fulgt op på den viden, du allerede har om farverne,  
så er dette kursus lige noget for dig. 
På farvekurserne farver vi med både Life Color Plus og B-Life farverne,  
alt efter dit ønske. 
 
Formiddagen går med teori, derefter arbejder vi på modeller. 
Vi plejer altid at have det super hyggeligt på disse kurser, og der vil  
være rig mulighed for at få en god farvesnak med kollegaer. 
Ønsker du selv at medbringe egen model, oplyses dette ved tilmelding. 
 

Husk værktøj føn, børster og farve forklæde. 

 

Lysningsfarve  

og make-up 

i Åbenrå og Brabrand  

Med Trine og Karen 

(Teknikere) 
 

 
 
På dette kursus arbejder vi kun med lysfarvning, afblegning, baylage 
og eftertoning. 
Vi går i dybden med de lyse farver, og arbejder på modeller om  
formiddagen. Om eftermiddagen vil Karen vise os hvordan vi få lavet 
en perfekt hud og make up. 

BEMÆRK (Åbenrå): 
Til Åbenrå skal du selv medbringe egen model, modellerne kan  
ankomme sammen med jer, eller skal senest være der kl 10.30  
Hvis du ønsker at bestille en frokost sandwich til din model (50,-)  
skal dette oplyses ved kursus bestilling. 
 

Husk værktøj og farveforklæde. 

 
 

Dagsseminar Workshop 

Den 6/9 og 2/10 (Brabrand) samt den 6/11 (Sjælland) 
Fra kl. 9.45 - 16.00 
Kurset inkluderer let morgenmad, samt sandwich til frokost. 
Pris 280,- 
Sted : EUC Sjælland (frisørskolen) Finlandsgade 18, 4690 Haslev 
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b  -  8220 Brabrand  

Dagsseminar Workshop 

Den 30/10 2017(Åbenrå) samt d. 20/9 og 9/10 (Brabrand) 
Fra kl. 9.30 - 16.00 
Kurset indeholder frokost sandwich. 
Pris 280,- 
Sted : EUC Syd (frisørskolen) Stegholt 35-36  -  6200 Åbenrå  
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b  -  8220 Brabrand  



Nyt Nyt Nyt       2 Dags farveseminar. 
 
På dette 2 dags seminar vil vi gå mere i dybden af alle faserne i farve 
teorien, diagnose, lysningsfarve, afrensning, forpigmentering, diverse 
hjælpemidler til farvning etc. 
 
Lige fra vores kunde træder ind ad døren til slut resultatet. 
 
Det handler ikke kun om at farve.- det handler om at udvikle din kreati-
vitet og dine færdigheder inden for..... 
- kommunikation 
- teknik 
- behandlingen 
- kreativitet 
- tryghed 
 
 

Husk værktøj til dette kursus.      

Overnatning: Cabinn, City Sleep-in, First Hotel  

Make-up kursus  

med Stine Bui og Karen (Tekniker) 
 
På dette seminar vil Karen vil lave en kort gennemgang af  
Bodyography 
 
Stine kommer ind på tips og tricks i forhold til salgsmetoder  
og indgange til snak om make-up med kunderne. 
Bedste makeup rutiner fra start til slut og læsning af  
kundetypen/stil. 
Make-up til show og foto. 
Kontur. 
 
Der bliver også mulighed for at komme på lageret  
og shoppe. 
 
 

 

Dagsseminar 

Mandag d. 23/10 2017 
Fra kl. 9.45 - 16.00 
Kurset inkluderer let morgenmad, samt tapas frokost. 
Pris: 750,- 
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 

2 Dags seminar/Workshop. 

Mandag d. 11/9 2017 og Tirsdag d. 12/9 2017 
Mandag fra kl. 9.45 - ......   og  Tirsdag fra 9.00 - ca 16.00. 
Kurset inkluderer let morgenmad mandag, samt frokost man/tirsdag. 
Pris: 795,- 
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand . 



 

Life Color Tour  

Efteråret  2017 

 
 

 
 
På LCP touren vil du kunne se produkt-nyheder, spændende farver, tips og 
tricks. 
Vi vil, sammen med Palle Fresse, vise farveteknikker, samt hvad der rør  
sig inden for klip både på herre og dame siden. 
Så kom og brug en aften med os, og få inspiration til efterårets nye look. 
 
 
Vi besøger Ribe, Viborg og Køge . 
 
 

Mandag 25/9-2017   Ribe, Brorsonsminde, Fiskergade 13, 6700 Ribe. 
 
 

Tirsdag 26/9-2017    Viborg, Hjarbæk Fjord Golf Center, Stavildvej 2a, 
    8832 Skals. 
 

Onsdag 25/10- 2017  Køge,Teaterbygningen Bag Haverne1, 4600 Køge . 
 
 
 

Showet inkluderer en let anretning. Pris: 175,- 
 
Kl 18.30 - 19.00 Spisning. 
Kl 19.00 - ca 21.30 Demo. 

 

Langthårs  

workshop  

med  

Sanne og Kirsten 
 

Sanne er indehaver af New Hair i Odense, og er tidligere konkurrence-
frisør. Uddannet stylecoach ved Tini Owild, hvilket er noget hun dagligt 
bruger i salonen. 
 

Kirsten er indehaver af Hairpassion i Århus,og har været frisørfaglærer 
på Aarhus Tech i mange år. Derudover er hun også stylist og makeup-
artist. 
 

Sanne og Kirsten udvikler sammen ideer, så de nemt kan hjælpe frisø-
rer til at spotte, hvilke muligheder der er for piger med langt hår. 
Deres inspiration henter de bl.a. fra kurser hos Gandini i Italien. 
Sanne og Kirsten vil arbejde med 6 frisure teknikker, og I vil arbejde på 
øvelseshoveder. 

 

Husk værktøj (også fladjern, krøljern etc etc.) til dette kursus. 

 

Dagsseminar Workshop 

Onsdag d. 4/10 2017 
Fra kl. 9.45 - 16.00 
Kurset inkluderer let morgenmad, samt tapas frokost. 
Pris: 995,- 
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  



Herre  

seminar  

med  

Mathias  

Caffey  

Dalsgaard. 
 

 
Mathias har med sine 14 år i frisørfaget altid haft stor interesse og pas-
sion for herre hår. 
Til dagligt arbejder Mathias på Salon Mohair i Silkeborg, og er tilknyttet 
Herning og Randers frisørskole som underviser i herre arbejde 
 
Mathias's inspiration kommer bla. fra England, Spanien, USA, og Hol-
land, som han besøger og lader sig inspirere af. 
 
Med kurser fra Sassoon ,Toni and Guy og Schorem har Mathias lavet 
sig en lækker samling af super gode teknikker, som han med glæde 
deler ud af. 
 

 

BLACK ANGEL  

Vejl. 

udsalgspris 

     

Shampoo & Conditioners 400ml  149,00 kr. 

     

Pomader 100ml  149,00 kr. 

     

Design Gel/ Volume Spray 150ml  139,00 kr. 

     

Serum 60ml  160,00 kr. 

Telefon kontoret: 86 24 90 55 

Herre Look and Learn 

Mandag d. 4/9 2017 
Fra 9.45 -16.00 

Kurset inkluderer let morgenmad og tapas til frokost 
Pris:  680,- 
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  

 




	kursus-fall-2017-2
	Kursus Efterår 2017-test
	kursus-fall-2017
	Kursus Efterår 2017-test
	Kursus Efterår 2017-test


	kursus-fall-2017-3
	Kursus Efterår 2017
	kursus-fall-2017-2
	Kursus Efterår 2017-test
	kursus-fall-2017
	Kursus Efterår 2017-test
	Kursus Efterår 2017-test




