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Herre Klippe Seminar v. Benjamin  

 

 

KURSUS PROGRAM 

EFTERÅR 2015 



Basis Make up kursus  
med Bodyography.  
 
Maria holder Basis kursus i 
brugen af vores makeup, Bodyography.  
Dette kursus er til dig der allerede arbejder med Bodyography eller dig, der gerne 
vil igang med det. Vi gennemgår hele den unikke serie af produkter fra indhold til 
egenskaber, således at du får den fulde produkt viden. 
 
Vi slutter af med en lille workshop, hvor vi lægger en god basis make-up på os selv 
for at få en føling af alle produkterne. 
Desuden kommer vi også godt omkring god hygiejne i forbindelse med make up.  
Vi stiller værktøj til rådighed 
 
 

Dagsseminar  
Mandag d. 17 August  
Kl. 9.45 - ca.16.00 
Kurset indeholder let morgenmad samt frokost. Pris. 525;-   
Sted: Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand 
Tilmelding skal ske på: 86249055 

LCP Tour Efteråret 2015  
 
 

Efterårets  LCP tour går til Vojens, Odense, Herning, Hedehusene og Hjørring. 
Til efteråret tager vi rundt i landet sammen med Palle Freese, for at vise jer vores 
bud på efterårets klippe og farve trends.  
Palle viser klip fra sin seneste bog og Design Professionel vil farve og style alle 
modellerne. Alle farve teknikkerne vil blive gennemgået.  
Team Design vil desuden præsentere produktnyheder og gode tilbud.  
 
Til alle shows vil der være en anretning, samt mulighed for at købe drikkevarer 
(nogle steder kan drikkevarerne kun betales med kontanter).  
Anretningen koster 145,-  
 
Onsdag d. 2. Sep. Hotel Vojens. Nørregade 2. 6500 Vojens  
Mandag d. 14. Sep. Kulturmaskinen. Farvergården 7. 5000 Odense    
Onsdag d. 23. Sep. HEART cafe og Koncertsal. Birk Centervej 8. 7400 Herning 
Onsdag d. 30. Sep. Hotel Svalen. Roskildevej 333. 2640 Hedehusene 
Onsdag d.   7. Okt. Hjørring Bibliotekerne. Østergade 30. 9800 Hjørring   
 
Program.  
18.30 - 19.00 anretning  
(ønsker du ikke anretning, skal dette oplyses ved bestilling)  
19.00 - 21.30 Show  
 

Tilmelding skal ske på 86249055.  
 

 



Make up kursus level 1 med Bodyography.  
 

Ny instruktør på makeup kurserne til efteråret er Stine Bui. Stine 
er udannet frisør og har arbejdet for MAC Cosmetics i flere år. 
Desuden har Stine også lavet en del makeup arbejde for TV 2 
samt  stået for makeuppen i Hair Construcion bøger.  
Dette seminar er til dig, der gerne vil kunne tilbyde en fuldendt 
oplevelse med make-up i salonen.  
Det kræves ikke at man har været på basis makeup kurset, men 
det er en god ide, da det giver dig fuld information om  
Bodyography produkter.   
Vi vil komme ind på gode tips og tricks til at gøre den lille forskel 
inden kunden forlader salonen, og desuden arbejde med at lave 
en flot holdbar make-up fra bunden. Vi er hinandens modeller . 
Da dette er et Level 1 vil alle kunne være med. Design har alt 
værktøj, der skal bruges på kurset.  
 

Dagsseminar  
Mandag d. 21. Sep.   
Kl. 9.45 - ca. 16.00  
Kurset indeholder let morgenmad samt frokost. Pris. 525;-   
Sted: Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  
Tilmelding skal ske på : 86249055 

Make up kursus level 2 med Bodyography. 
 

Ny instruktør på makeup kurserne til efteråret er Stine Bui. 
Stine er udannet frisør og har arbejdet for MAC Cosmetics i 
flere år. Desuden har Stine også lavet en del makeup arbejde 
for TV 2 samt  stået for makeuppen i Hair Construcion bøger.  
 
På dette seminar går vi meget mere i dybden med makeupen. 
Der vil blive arbejdet en del med konturer og skygger. Vi skal 
lære en del om opbygning af hud og  makeup, bla. opbygning 
af smokey eyes, der vil også være fokus på læber.  
Dette seminar kræver, at du har arbejdet med makeup før og 
helst at du har deltaget i Level 1 seminaret. Vi arbejder med 
hinanden som modeller. Design har alt værktøj, der skal bru-
ges på kurset.  
 
 

Dagsseminar                  
Mandag d. 19. Okt    
Kl. 9.45 - ca. 16.00  
Kurset indeholder let morgenmad samt frokost. Pris. 525;-   
Sted: Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  
Tilmelding skal ske på : 86249055 



Søren Hedegaard 
Look and learn. 

 
Søren Hedegaard er en 
kunstner, når det kommer 
til at sætte langt hår. Han 
formår, som ingen anden, 
at forene æstetik, kunst 
og hår i et.  
 

Så vil du gerne suge lidt af Sørens viden, hapse et par tricks eller bare 
nyde, når hår går op i en højere enhed, så er dette seminar lige noget for 
dig.  
 
I en hyggelig atmosfære viser Søren et bredt udsnit af de sidste catwalk 
looks og street styles. Så kom og få en fantastisk dag med os.  
 
 
Dagsseminar Look and Learn.  
Onsdag d.9 September.  
Kl. 9.45 - 16.00  
Kurset indeholder let morgenmad og lækker tapas til frokost  
Pris. 1250,- 
Tilmelding skal ske på: 86249055  
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  

Elev seminar V. Palle Freese.  
 
Dette er et intensivt klippe seminar for elever. Seminaret bliver 
afholdt af Palle Fresse fra Hair Construction, som har stor erfaring 
og succes med disse kurser. 
På dette seminar vil der blive undervist i både herre– og dameklip, 
og alle klipninger bliver grundigt gennemgået. Eleven får nye tek-
nikker at arbejde med på salonen, og bliver sikrere i sit arbejde.  
Vi satser på at kunne nå fem klipninger, der klippes på hoveder 
(disse er inkluderet i prisen).  
Står du som elev og skal til svendeprøve, så er det her, du kan få 
finpudset dine ideer og færdigheder. Kurset forudsætter, at du 
minimum er 2. års elev.  
Dags seminar       
Mandag d. 28 September  
Kl. 8.45 - ca.18.00 ( Bemærk at kurset er ekstra langt) 
Kurset indeholder 2 øve hoveder, let morgenmad, lækker tapas 
frokost samt eftermiddags kaffe og Kage.  
Husk eget værktøj og klippemaskine.  
Pris. 1650,-  
Sted : Design professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  
Tilmelding skal ske på: 86249055 



Weekend seminar 
V. Palle Freese.  

 
Palle Freese fra Hair Construction 
er instruktør på dette weekend 
seminar i dame klip.  
 
 
Lørdag vil der være look and learn og søndag vil vi, på hoveder, klippe de klipninger 
der er blevet  klippet lørdag.  
Program: Lørdag d. 31 Oktober  Look and Learn. 
Kl. 15.00 - 18.00  
Søndag d. 1 November  Hands on på hoveder 
Kl. 10.00 – 15.00  
 
Weekend seminar  
Lørdag d. 31. Okt - Søndag d. 1 Nov.  
Kurset indeholder kaffe og kage lørdag,  
frugt og sandwich søndag  
Husk værktøj til søndag.  
 
Pris for weekend seminar: 2.850 ,-  
Pris kun for Lørdag : 500,- 
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  
Tilmelding skal ske på : 86249055 

Langthårs workshop 

Ved Maria Nielsen 
 
Dette er efterårets eneste langthårs workshop med Maria. Det betyder at du skal 
være hurtig med at tilmelde dig, da vi forventer at det bliver revet væk. Maria viser-
forskellige grundteknikker, som skal gøre dig mere tryg og kreativ når det kommer 
til opsætninger. Maria gennem går teknikker som du kan bruge til at skabe din 
egen personlige stil. Teknikkerne vil f eks være Baser, opbygning af frisuren og 
forskellige teksturer. 
Dagen væsler mellem demo og arbejde på hoveder, SÅ HUSK EGET VÆRKTØJ. 
 
Vi stiller øve hoveder til rådighed, disse kan naturligvis købes til en rimelig pris 
hvis man ønsker at få det med hjem. 
 
Dagsseminar Workshop 
Mandag d. 24 August. 
Fra kl. 9.45 til ca. 16.00 
Kurset inkluderer let morgenmad, samt  frokost. 
Pris: 950,- ( med hoved 1200,-) 
Tilmelding skal ske på 86249055. 
Sted : Design professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand     



Herreklippe seminar  
 
Benjamin Higgins har haft stor suc-
ces med sine herreklippe seminar. 
Derfor har vi igen inviteret Benjamin 
Higgens til at holde 2 seminarer i  
efteråret.  
 
Benjamin er Art Director for Hair Construction. Han har i de sidste 7 år været 
med til at lave de nye kollektioner for Hair Construction. Benjamin er flyttet til 
Danmark  fra USA, hvor han udover at have egen salon også har rejst rundt for 
at undervise. Nu har Benjamin fået fast base i Svendborg, hvor han har åbnet 
egen salon. 
På disse seminarer vil der både være look and learn og hands on.  
Husk dit værktøj og klippemaskine.  
Vi klipper på hoveder, og satser på at nå 3 klipninger i løbet af dagen 
 
Dagsseminar workshop. 
onsdag d. 26. August kl. 9.45 - 16.00 eller 
onsdag d. 28. Oktober kl. 9.45 - 16.00 
 
Kurset indeholder let morgenmad, lækker tapas frokost, samt øvehoveder.  
Husk eget værktøj og klippemaskine  
Pris 1500,- 
Tilmelding skal ske på: 86249055 
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand  

Farve seminar  
Ved Jette Randrup.  
 
Jette afholder farvekursus for dig, der er ny i vores farver, og for dig der bare 
lige trænger til at følge op på den viden, du har om farverne. Vi farver med 
både Life Color Plus og B-Life farverne. Formiddagen går med teori, derefter 
arbejde 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.  
 
 
 
 

Dagsseminar Hands on.  
Mandag d. 7 september eller Mandag d. 26 oktober  
kl. 9.45 - 16.00  
Kurset indeholder let morgenmad samt sandwich til frokost.  
Pris 195,-  
Tilmelding skal ske på: 86249055    
Sted : Design Professionel. Sintrupvej 25b. 8220 Brabrand    



Kurset afholdes hos Design Professionel i Brabrand 

Ved Århus. Studiet ligger kun 3 min. Fra motorvejen. 

Kursusleder og instruktør: 

Palle Freese - Hair Construction 



TILMELDING: 
86 24 90 55 

 

HUSK at medbringe: 
kapper, 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.   

 

Yderligere information: 

 
Vedr. kursus, instruktører m.m.: 

Iben Guldberg:  86 24 90 55 



Tænker du allerede nu det kunne være noget for dig.
Så siger det en hel del om hvem du er.

Du vil nemlig vide mere og dygtiggøre dig

&

Denne workshop er for dig der vil vide mere om

√  De nyeste klippeteknikker. Look & Learn
√ Kropssprog
√ Adfærdsdesign
√ Ergoterapeut
√  Salg
√ Service
√ Kommunikation
√ Det visuelle i din salon
√ Dig selv

Denne workshop er ikke for dig der

• Bare trænger til en pause

               

FOR VI HAR FAKTISK TÆNKT OS AT FLYTTE DIG!

JYLLAND 
Mandag d. 31. August 2015

Vi starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00
Hos din samarbejdspartner

Design Professionel
Sintrupvej 25B
8220 Brabrand

Onsdag d. 9. September 2015
Vi starter kl. 9.00 og slutter kl. 16.00

Hos 
Silent Mind Circles 

Ved Slusen 30



Prisen for denne dag er 3995,00 dkk
Naturligvis med forplejning og let massage

Tilmelder du dig inden 1. august 2015
får du 1000,00 dkk i samarbejdsrabat fra Design
Derefter er det fuld pris. Og det mener vi faktisk.

Der er begrænset pladser 
så det er først til mølle.

Skynd dig at send din tilmelding på
sanne@sanneb.dk

Tilmeldingen er bindende.
og kun på denne mail eller telefon 31310361

Vi glæder os til at se dig og give dig en dag du ikke glemmer.

De bedste hilsner
Palle F & Sanne B
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