
KURSUSPROGRAM
EFTERÅR 2018

DIN SAMARBEJDSPARTNER

DESIGN PROFESSIONEL   •   SINTRUPVEJ 25B   •   8220 BRABRAND   •   8624 9055

HUSK AT MEDBRINGE:
Kappe, farveforklæde, sakse, kamme, børster, føn, klippemaskiner,  

glattejern m.m. på kurserne, der inkluderer arbejde på model eller hovede.

AFMELDING: 
Hurtigst muligt. Ved afmelding af kursus  

2 uger før skal der betales 25% af kursusprisen.
Ved afmelding af kursus 1 uge før, skal der betales 100% af kursusprisen.

Tilmelding til kurserne er bindende.
Betalingsfristen er 8 dage.

AFLYSNING: 
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser, senest 14 dage før ved for få tilmeldinger.

Alle får besked ved aflysning.

VAREBESTILLING: 
Hvis du ønsker at bestille varer med hjem fra et kursus,  

skal ordren afleveres på kontoret om morgenen,  
og vil så være færdigpakket og klar når kurset slutter.

TILMELDING TIL KURSUS SKER PÅ DETTE NUMMER: 

Tlf.: 8624 9055



LANGTHÅRSKURSUS KOMBINERET DEMO/HANDS ON MED MARIA MØLLER

Med udgangspunkt i enkelte basisteknikker vil vi sammen udfordre kreativiteten og lade 
os inspirere af hinanden, så vi får så meget som muligt med os hjem til salonen. Dagen 
er en blanding af demo og workshop på hoveder, da det handler om at prøve så meget af 
som muligt. Maria Møller har gennem de seneste år været en del af Stuhrs kreative team, 
været med på Hair Constructions team, undervist for Design Professionel og tidligere 
vundet DM i langt hår.

TID: kl. 9.30-15.30 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 1095 kr. inkl. frokost (ønsker du at købe øvelses hovedet med hjem er prisen 1349 kr.).
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.05. 

 SEPTEMBER

INSPIRATIONSAFTEN MED PALLE FREESE OG SYD- OG VESTSJÆLLANDS FRISØRLAUG

Syd- og Vestsjællands Frisørlaug afholder demoaften med Palle Freese.
En aften med fokus på efterårets klippe og farvetrends.

TID: kl. 18.30-21.30
ADRESSE: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved.
PRIS: Medlemmer af Syd og Vestsjællands frisørlaug 299 kr. inkl. let anretning. 
 Ikke medlemmer 399 kr. inkl. let anretning.
TILMELDING: Syd- og Vestsjællands frisørlaug - Tlf.: 2347 6023/5639 8050.

11. 

 SEPTEMBER

10 DAGES INTENSIVT ELEVSEMINAR MED PALLE FREESE 

ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 12.500 kr.
TILMELDING på www.hckurser.dk eller din Design Professionel konsulent.

25. 

 AUGUST -

 03. 

 SEPTEMBER

17. 

 SEPTEMBER

TAG MED PALLE FREESE OG TEAM TIL SKØNNE PORTO
PRIS: Pris 1995 kr. 
Design Professionel pris, inkl. stort show, cocktail party og look and learn.
HOTEL OG FLY ER IKKE INKLUDERET.
TILMELDING på www.hckurser.dk eller din Design Professionel konsulent.

23. 

 SEPTEMBER -

 24. 

 SEPTEMBER

FARVEKURSUS BASIC/GRUNDLÆGGENDE

Er du ny assistent/elev, eller har du blot brug for at få opfrisket den grundliggende teori? 
Så er dette kurset for dig. På kurset vil der være stort fokus på teori og farveteknikker til 
hverdagsbrug. Vi arbejder på modeller og sparrer med hinanden. 

TID: kl. 9.30-15.00 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 280 kr. inkl. sandwich.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

19. 

 SEPTEMBER10. 

 SEPTEMBER

MAKE-UP KURSUS KOMBINERET DEMO/HANDS ON MED MARIA MØLLER

Kom i gang med Make-up. Make-up i salonen behøver ikke være ALT eller intet. Man kan 
starte let ud og dermed give sine kunder lidt ekstra. Vi kommer i løbet af dagen godt rundt 
om det at have Make-up i salonen. Du får en rigtig god grundviden om Bodyography, og 
hvordan du får åbnet op for de små tips og tricks, som du kan give dine kunder som en 
service, og dermed skabe meromsætning. Vi lægger ud med en demo på model, hvor vi 
kommer hele serien igennem. Efter frokost bruger vi enten hinanden eller os selv som model-
ler, så vi får alle produkterne i hænderne. Maria Møller er uddannet Make-up artist og har 
erfaring fra foto, film og MAC-store samt undervist i Bodyography for Design Professionel  
og på tekniske skoler. 

TID: kl. 9.30-14.30 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 495 kr. inkl. sandwich.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

12. 

 SEPTEMBER

FARVEKURSUS PÅ SJÆLLAND

Uanset om du er ny eller garvet bruger i vores farver, er dagen noget for dig. Vi kommer 
rundt om alle facetterne i farveverdenen, med tips og tricks til tidens trends. Vi starter 
dagen med teori og en god snak herom. Efter middagen bruger vi på modeller, hvor der 
er mulig hed for at teste, lege og videreudvikle din farveviden. På kurset vil der være stort 
fokus på teori og farve teknikker til hverdagsbrug. 

MEDBRING SELV MODEL SOM VI SKAL BRUGE KL. 11.00.
TID: kl. 9.30-15.00. 
ADRESSE: EUC Sjælland, Finlandsgade 18, 4690 Has lev.
PRIS: 280 kr. inkl. sandwich.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

DEMO/HANDS ON MED PALLE FREESE

Kom og oplev en forrygende dag, hvor du selv får håret i hænderne og teknikkerne ind  
under huden. Vi arbejder denne dag ud fra efterårets nye trends, og vi arbejder på øvel ses-
hoveder, så vi kommer rundt om så mange klippeteknikker som muligt. Palle Freese driver 
salon og kursusvirksomhed i Kol ding og har mere end 30 års erfaring. Palles passion er at 
undervise og arbejde med enkelte teknikker, der giver stor effekt.

TID: kl. 9.30-15.30 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 1949 kr. inkl. frokost og øvelses hoved.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.



08.

 OKTOBER

HERREKURSUS DEMO/HANDS ON MED DJANI PELO

Herrekursus demo/Hands on med Djani Pelo. Denne dag 
bliver der maks fokus på herrer med både skæg og hår.
Djani Pelo har været frisør i 11 år og driver til dagligt en 
salon i hjertet af Odense sammen med sin kæreste.
De seneste 3 år med ekstra fokus på barberverdenen. 
En af Djanis specialer er Bald-skinfade, og præger på den 
måde barberkulturen, hvor der er fokus på manden og 
ekstra forkælelse af manden.

TID: kl. 9.30-15.30 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: Pris 995 kr. inkl. frokost og øvelseshoved.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

10.

 OKTOBER

MENS BASIC KURSUS FOR ELEVER

INTENSIVT herre seminar for elever. Vi kører 7 dages intensiv undervisning af 12 timer. 
Din elev opnår sikkerhed i håndtering af kunder samt servicering af herreklientel i salonen. 
Kurset er planlagt så du undgår tabt arbejdsfortjeneste, da kurset afholdes 1x lørdag - mandag 
3x12 timer. Derefter er der hjemmearbejde i salonen i 14 dage og derefter igen 3 x12 timer 
lørdag - mandag. Sidste dag er 12 intensive timer, hvor vi pudser de sidste detaljer af og viser 
eleverne de nyeste trends inden for herrehår. 

FØLGENDE DATOER:
STEP 1:
Dato: lørdag den 20. oktober TID: 08.00-20.00
Dato: søndag den 21. oktober TID: 08.00-20.00
Dato: mandag den 22. oktober TID: 08.00-20.00

STEP 2:
Dato: lørdag den 3. november TID: 08.00-20.00
Dato: søndag den 4. november TID: 08.00-20.00
Dato: mandag den 5. november TID: 08.00-20.00

Detaljer og trend dag: Dato: mandag den 26. november

Design Professionel pris: kun 7995 kr. 

ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
Hvis overnatning ønskes hjælper Hair Construction gerne med dette. 
TILMELDING på www.hckurser.dk eller din Design Professionel konsulent.

20. 

 OKTOBER -

 05.

 NOVEMBER

LIFE COLOR PLUS TOUR - EFTERÅRET 2018
Denne aften har vi fornøjelsen af at have Palle Freese med på scenen. Palle vil vise efter-
årets tendenser, så du kan være helt “up to date” på efterårets mode. Design Profes-
sionel har fornøjelsen af at præsentere aftenens farver og farveteknikker, og eventuelle 
produktnyheder.
Kom og lad os inspirere dig og bliv klar til efteråret.

LCP I HERNING
Dato: mandag den 22. oktober. 
TID: 18.30 spisning 19.00-21.15.
ADRESSE: Heart, Birk Centerpark 8, 7400 Herning. 
PRIS: 249 kr. inkl. let anretning.

LCP I ÅBENRÅ
Dato: tirsdag den 23. oktober.
TID: 18.30 spisning 19.00-21.15.
ADRESSE: EUC Syd Stegholt 36 Åbenrå. 
PRIS: 249 kr. inkl. let anretning.

LCP I ÅLBORG
Dato: onsdag den 24. oktober
TID: 18.30 spisning 19.00-21.15
ADRESSE: Ålborg Tech College, Rørdalsvej 10, bygning A, 9000 Ålborg.
PRIS: 249 kr. inkl. let anretning.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

22. 

 OKTOBER

23. 

 OKTOBER

 24. 

 OKTOBER

KLIPPE/FARVE INSPIRATIONSAFTEN MED PALLE FREESE OG DOKF FYN 
Klippe/farve inspirationsaften med Palle Freese og Design Professionel i samarbejde 
med DOFK Fyn. En aften med fokus på efterårets klippe og farvetrends.

TID: kl. 18.30 til ca. 21.15
ADRESSE: Frisør og Kosmetikerhuset, Faaborgvej 41 a, 5250 Odense SV
PRIS: 300 kr. inkl. let aftenbuffet.
TILMELDING: DOFK Fyn - Tlf. 6317 3440 eller MAIL: jessica@dofk.dk

FARVEKURSUS - MERE TEKNIK - MINDRE TEORI

Kurset er til dig der gerne vil være mere kreativ med dine farvevalg og teknikker i hverdagen. 
På kurset sættes der fokus på nye trends, teknikker og tendenser med henblik på at blive 
mere tryg i at “springe ud i noget nyt”. På kurset arbejdes der på egen model, mens der 
desuden vil være begrænset teoriundervisning. Skulle du have problemer med at skaffe 
egen model, kontakt da kontoret minimum 4 uger før kurset.

MEDBRING SELV MODEL
TID: kl. 9.30-15.00 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 280 kr. inkl. sandwich.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

29.

 OKTOBER

LOOK AND LEARN MED TANJA NØDDEGAARD LAURIDSEN

Tanja Nøddegaard er en kreativ sjæl, som brænder for, og er 
stolt af sit håndværk. Hun har med sine over 10 år i branchen 
skabt sin egen personlige stil som frisør med vision om, at lave 
smukke og harmoniske looks. Alt kan dog tåle et twist og hun 
er ikke bange for at pushe hendes kunder i hverdagen til at 
turde. Tanja er i dag en del af Saco Hair. Hun er senior stylist 
samt underviser for Saco’s academy. Tidligere har Tanja været 
Educator (farve teknikker) ved Wella Professionel, og er des-
uden uddannet makeup artist fra International makeup center 
(Stockholm) i Beauty, Character og special effects. Senest kan 
hun skrive Marcel medlem på CV’et, hvor hun er det eneste 
medlem, der er optaget i år og er også p.t. det yngste medlem.

TID: kl. 9.30-15.30 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 695 kr. inkl. frokost.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

01.

 OKTOBER



08.

 OKTOBER

FARVEKURSUS - MERE TEKNIK - MINDRE TEORI
Kurset er til dig der gerne vil være mere kreativ med dine farvevalg og teknikker i hverdagen. På kurset sættes der 
fokus på nye trends, teknikker og tendenser med henblik på at blive mere tryg i at “springe ud i noget nyt”. På kur-
set arbejdes der på egen model, mens der desuden vil være begrænset teoriundervis ning. Skulle 
du have problemer med at skaffe egen model, kontakt da kontoret minimum 4 uger før kurset.
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
TID: kl. 9.30-15.00 PRIS: 280 kr. inkl. sandwich.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055. 

TILMELDT

ANTAL

HERREKURSUS DEMO/HANDS ON MED DJANI PELO
Herrekursus demo/Hands on med Djani Pelo. Denne dag bliver der maks fokus på herrer med både 
skæg og hår. Djani Pelo har været frisør i 11 år og driver til dagligt en salon i hjertet af Odense sammen 
med sin kæreste. De seneste 3 år med ekstra fokus på barberverdenen. En af Djanis  
specialer er Bald-skinfade, og præger på den måde barberkulturen, hvor der er fokus på 
manden og ekstra forkælelse af manden.
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
TID: kl. 9.30-15.30 PRIS: Pris 995 kr. inkl. frokost og øvelseshoved.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

10.

 OKTOBER

TILMELDT

ANTAL

MENS BASIC KURSUS FOR ELEVER
INTENSIVT herre seminar for elever. Vi kører 7 dages intensiv undervisning af 12 timer. Din elev opnår 
sikker hed i håndtering af kunder samt servicering af herreklientel i salonen. Kurset er planlagt, så du undgår 
tabt arbejds fortjeneste, da kurset afholdes 1x lørdag - mandag 3x12 timer Derefter er der hjemme arbejde 
i salonen i 14 dage og derefter igen 3 x12 timer lørdag - mandag. Sidste dag er 12 intensive timer, hvor vi 
pudser de sidste detaljer af og viser eleverne de nyeste trends inden for herrehår. 

FØLGENDE DATOER: STEP 1: Dato: den 20.-22. oktober TID: 08.00-20.00
 STEP 2: Dato: den 3.-5. november TID: 08.00-20.00

Detaljer og trend dag: Dato: mandag den 26. november
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
Hvis overnatning ønskes hjælper Hair Construction gerne med dette. 
Design Professionel pris: kun 7995 kr.

TILMELDING på www.hckurser.dk eller din Design Professionel konsulent.

20. 

 OKTOBER -

 05.

 NOVEMBER

TILMELDT

ANTAL

KLIPPE/FARVE INSPIRATIONSAFTEN MED PALLE FREESE OG DOKF FYN 
Klippe/farve inspirationsaften med Palle Freese og Design Professionel i samarbejde med  
DOFK Fyn. En aften med fokus på efterårets klippe og farvetrends.

ADRESSE: Frisør og Kosmetikerhuset, Faaborgvej 41 a, 5250 Odense SV.
TID: kl. 18.30 til ca. 21.15. 
PRIS: 300 kr. inkl. let aftenbuffet.
TILMELDING: DOFK Fyn - Tlf. 6317 3440 eller MAIL: jessica@dofk.dk.

29.

 OKTOBER

TILMELDT

ANTAL

LIFE COLOR PLUS TOUR - EFTERÅRET 2018
Denne aften har vi fornøjelsen af at have Palle Freese med på scenen. Palle vil vise efter årets tendenser, så du 
kan være helt “up to date” på efterårets mode. Design Professionel har fornøjelsen af at præsentere aftenens 
farver og farveteknikker, og eventuelle produktnyheder. Kom og lad os inspirere dig og bliv klar til efteråret.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

22. 

 OKTOBER

23. 

 OKTOBER

24. 

 OKTOBER

TILMELDT

ANTAL

LCP I HERNING
Dato: mandag den 22. oktober
TID: 18.30 spisning 19.00-21.15
ADRESSE: Heart, Birk Centerpark 8, 7400 Herning
PRIS: 249 kr. inkl. let anretning

LCP I ÅLBORG
Dato: onsdag den 24. oktober
TID: 18.30 spisning 19.00-21.15
ADRESSE: Ålborg Tech College, Rørdalsvej 10,  
bygning A, 9000 Ålborg.
PRIS: 249 kr. inkl. let anretning.

LCP I ÅBENRÅ
Dato: tirsdag den 23. oktober
TID: 18.30 spisning 19.00-21.15
ADRESSE: EUC Syd Stegholt 36 Åbenrå
PRIS: 249 kr. inkl. let anretning

INSPIRATIONSAFTEN MED PALLE FREESE OG VESTSJÆLLANDS FRISØRLAUG
Syd- og Vestsjællands Frisørlaug afholder demoaften med Palle Freese.
En aften med fokus på efterårets klippe og farvetrends.
ADRESSE: Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved.
TID: kl. 18.30-21.30 PRIS:  Medlemmer af Syd og Vestsjællands frisørlaug 299 kr. 

Ikke medlemmer 399 kr. inkl. let anretning.
TILMELDING: Syd- og Vestsjællands frisørlaug - Tlf.: 2347 6023/5639 8050

11. 

 SEPTEMBER

TILMELDT

ANTAL

12. 

 SEPTEMBER

FARVEKURSUS PÅ SJÆLLAND
Uanset om du er ny eller garvet bruger i vores farver, er dagen noget for dig. Vi kommer rundt om alle facet-
terne i farveverdenen, med tips og tricks til tidens trends. Vi starter dagen med teori og en god snak herom. 
Efter middagen bruger vi på modeller, hvor der er mulig hed for at teste, lege og videreudvikle din  
farveviden. På kurset vil der være stort fokus på teori og farve teknikker til hver dagsbrug. 
MEDBRING SELV MODEL SOM VI SKAL BRUGE KL. 11.00.
ADRESSE: EUC Sjælland, Finlandsgade 18, 4690 Has lev.
TID: kl. 9.30-15.00. PRIS: 280 kr. inkl. sandwich.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

TILMELDT

ANTAL

FARVEKURSUS BASIC/GRUNDLÆGGENDE
Er du ny assistent/elev, eller har du blot brug for at få opfrisket den grundliggende teori? 
Så er dette kurset for dig. På kurset vil der være stort fokus på teori og farve teknikker  
til hver dagsbrug. Vi arbejder på modeller og sparrer med hinanden. 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
TID: kl. 9.30-15.00 PRIS: 280 kr. inkl. sandwich.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

19. 

 SEPTEMBER

TILMELDT

ANTAL

TAG MED PALLE FREESE OG TEAM TIL SKØNNE PORTO
Design Professionel pris, inkl. stort show, cocktail party og look and learn.
PRIS: Pris 1995 kr. HOTEL OG FLY ER IKKE INKLUDERET.
TILMELDING på www.hckurser.dk eller din Design Professionel konsulent.

23. - 24.
 SEPTEMBER SEPTEMBER

TILMELDT

ANTAL

10. 

 SEPTEMBER

MAKE-UP KURSUS KOMBINERET DEMO/HANDS ON MED MARIA MØLLER
Kom i gang med Make-up. Make-up i salonen behøver ikke være ALT eller intet. Man kan starte let ud 
og dermed give sine kunder lidt ekstra. Vi kommer i løbet af dagen godt rundt om det at have Make-up i 
salonen. Du får en rigtig god grundviden om Bodyography, og hvordan du får åbnet op for de små tips 
og tricks, som du kan give dine kunder som en service, og dermed skabe meromsætning. Vi lægger ud 
med en demo på model, hvor vi kommer hele serien igennem. Efter frokost bruger vi enten hinanden eller os 
selv som modeller, så vi får alle produkterne i hænderne. Maria Møller er uddannet Make-up artist og har 
erfaring fra foto, film og MAC-store samt undervist i Bodyography for Design Professionel  
og på tekniske skoler. 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
TID: kl. 9.30-14.30 
PRIS: 495 kr. inkl. sandwich.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

TILMELDT

ANTAL

17. 

 SEPTEMBER

DEMO/HANDS ON MED PALLE FREESE
Kom og oplev en forrygende dag, hvor du selv får håret i hænderne og teknikkerne ind under huden. Vi 
arbejder denne dag ud fra efterårets nye trends, og vi arbejder på øvel ses hoveder, så vi kommer rundt 
om så mange klippeteknikker som muligt. Palle Freese driver salon og kursusvirksomhed  
i Kol ding og har mere end 30 års erfaring. Palles passion er at undervise og arbejde med 
enkelte teknikker, der giver stor effekt.
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
TID: kl. 9.30-15.30 PRIS: 1949 kr. inkl. frokost og øvelses hoved.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

TILMELDT

ANTAL

LANGTHÅRSKURSUS KOMBINERET DEMO OG HANDS ON MED MARIA MØLLER
Med udgangspunkt i enkelte basisteknikker vil vi sammen udfordre kreativiteten og lade os inspirere 
af hinanden, så vi får så meget som muligt med os hjem til salonen. Dagen er en blanding af demo og 
workshop på hoveder, da det handler om at prøve så meget af som muligt. Maria Møller har gennem 
de seneste år været en del af Stuhrs kreative team, været med på Hair Constructions team, undervist for 
Design Professionel og tidligere vundet DM i langt hår.
TID: kl. 9.30-15.30 
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 1095 kr. inkl. frokost (ønsker du at købe øvelses hovedet med hjem er prisen 1349 kr.).
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

05. 

 SEPTEMBER

TILMELDT

ANTAL

10 DAGES INTENSIVT ELEVSEMINAR MED PALLE FREESE
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
PRIS: 12.500 kr.
TILMELDING på www.hckurser.dk eller din Design Professionel konsulent.

 25. - 03.
 AUGUST SEPTEMBER

TILMELDT

ANTAL

DISSE SIDER KAN TAGES UD OG HÆNGES OP

LOOK AND LEARN MED TANJA NØDDEGAARD LAURIDSEN
Tanja Nøddegaard er en kreativ sjæl, som brænder for, og er stolt af sit håndværk. Hun har med sine over  
10 år i branchen skabt sin egen personlige stil som frisør med vision om, at lave smukke og harmoniske looks. 
Alt kan dog tåle et twist og hun er ikke bange for at pushe hendes kunder i hverdagen til at turde. Tanja er i dag 
en del af Saco Hair. Hun er senior stylist samt underviser for Saco’s academy. Tidligere har Tanja været Educa-
tor (farve teknikker) ved Wella Professionel, og er desuden uddannet makeup artist fra International makeup 
center (Stockholm) i Beauty, Character og speciel effekts Senest kan hun skrive Marcel medlem 
på CV’et, hvor hun er det eneste medlem, der er optaget i år og er også p.t. det yngste medlem.
ADRESSE: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.
TID: kl. 9.30-15.30 PRIS: 695 kr. inkl. frokost.
TILMELDING: Tlf.: 8624 9055.

01.

 OKTOBER
TILMELDT

ANTAL

DISSE SIDER KAN TAGES UD OG HÆNGES OP


