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Hold  øje med vores Hjemmeside der vil løbende komme nye kurser



Look and Learn med Louise Hartmann – dagsseminar 
Du har denne dag mulighed for at komme helt tæt på, og opleve Louise 
Hartmanns kreative tilgang til frisørfaget. Louise er en sand mester i at kombi
nere nytænkning, klædelighed og kreativitet, så ny inspiration opstår. 
En spændende dag krydret med nye klippe og farveteknikker  en dag 
du ikke mÅ gå glip af.

dato: mandag den 27. januar
tid: 10.0015.00 – rundstykke fra kl. 9.45
sted:  design Professionel, Sintrupvej 25 B, 8220 Brabrand
Pris: 795 kr. inkl. let morgenmad og frokost.
  tiLmeLding: tlf.: 8624 9055 eller  

maiL: kursus@designpro.dk

Look and Learn – en aften med farve PÅ
Kom og oplev en aften med fuld fart på, når Louise Hartmann folder sin 
kreative tilgang til frisørfaget ud. Louise vil denne aften give sit bud på 
forårets tendenser, hvad angår klip og farve. Louise har i 2019 bl.a.  
vundet titlen som “danmarks mester i dame trend 2019” og blev  
nr. 2 i “Britain’s Best Hairdresser 2019”

dato: onsdag den 5. februar
tid: 19.0021.15 – let anretning fra kl. 18.30
sted:  Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, 7190 Billund
Pris: 549 kr. inkl. let anretning
   tiLmeLding: tlf.: 8624 9055 eller  

maiL: kursus@designpro.dk

farveinsPiration eLLer BLot en oPfriskning af farveteorien?
Denne dag kommer vi rundt om vores forskellige farvesystemer, farve
teorien samt nyttige og brugbare tips og tricks til hverdagen på salonen.
Alle kan være med uanset alder og erfaring i faget.

vi starter dagen med teori og arBejder PÅ modeLLer fra kL. 11.30.

dato:   mandag den 2. marts eller 
onsdag den 1. april

tid:  9.3015.00 – rundstykke fra kl. 9.15
sted:  design Professionel, Sintrupvej 25b, 8220 Brabrand
Pris: 295 kr. inkl. let morgenmad og frokost.
  tiLmeLding: tlf.: 8624 9055 eller  

maiL: kursus@designpro.dk

Langt HÅr og make-uP med maria møLLer
Bliv klar til forårets brude- og konfirmandhår, og make-up. Maria Møller 
guider dig igennem denne dag med både demo og hands-on. Med 
udgangspunkt i bryllup og konfirmation, er dagen sammensat, så der 
kommer inspiration til forårets opsætninger og makeup. En dag med 
nemme basis teknikker, der kan personliggøres til de mange forskellige  
ønsker man får i salonen. Samtidig kommer vi også rundt om makeup’en, 
så man kan fuldende kundernes dag. 

dato: onsdag den 4. marts
tid: 9.3015.00 – rundstykke fra kl. 9.15
sted:  design Professionel, Sintrupvej 25 B, 8220 Brabrand
Pris:  1349 kr. inkl. let morgenmad, frokost og øvelseshoved.
  tiLmeLding: tlf.: 8624 9055 eller maiL: kursus@designpro.dk
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inspirationsaften med farveteknikker og teori – look and learn

Design Professionel vil denne aften inspirere med de sidst nye farve
teknikker, opskrifter og gennemgå farveteori. En aften med farve og højt 
humør. Kom og bliv inspireret, så du er klar til kundernes ønsker. 

dato: mandag den 9. marts
tid: 18.3021.15
sted:  salon flindt Coiffures, Dronningens Tværgade 19, 1302 København
Pris: 449 kr. inkl. let anretning.
  tiLmeLding: tlf.: 8624 9055 eller  

maiL: kursus@designpro.dk      

er du kLar tiL forÅrets store BegivenHeder?
I samarbejde med Sønderjysk Frisørlaug og Design Professionel, har vi 
fornøjelsen af at invitere til en inspirerende aften med skønne tip og tricks  
til forårets konfirmander. Louise Hartmann vil stå for lækkert hår og  
design ProfessioneL for lækker makeup.

dato: onsdag den 11. marts
tid: 19.0021.00
sted: euC syd, Frisørafdelingen, Stegholt 36, 6200 Åbenrå
Pris: 200 kr. inkl. sandwich og drikkevarer
  tiLmeLding: tlf.: 2840 2684, husk salon navn/antal. Tilmelding er 

bindende pga. forplejning. (Betales via Mobilepay eller kontant  
på dagen).

mandeHørm - Look and Learn
Rasmus vil denne dag tage dig med ind i mændenes verden. En dag 
fyldt med skønne tips og teknikker til mændene i din salon, så du kan 
lave en fuldendt/perfekt behandling på både skæg og hår.

dato: onsdag den 18. marts
tid: 9.3015.00 – rundstykke fra kl. 9.15
sted: design Professionel, Sintrupvej 25 B, 8220 Brabrand
Pris: 795 kr. inkl. let morgenmad og frokost
  tiLmeLding: tlf.: 8624 9055 eller  

maiL: kursus@designpro.dk

insPirerende aften med fokus PÅ det feminine 
Maria vil denne aften vise skønne opsætninger med udgangspunktet i 
brude- og konfirmationsopsætninger med tilhørende make-up tips. 
Inkl. ekstra gæstefrisør. 
En aften med gode og brugbare basisteknikker.

dato: mandag den 2. marts
tid: 18.3021.15
sted: scandic the reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn
Pris: 399 kr. inkl. let anretning. 
  tiLmeLding: tlf.: 8624 9055 eller  

maiL: kursus@designpro.dk
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Husk at medbringe:
Kappe, farveforklæde, sakse, kamme, børster, føn, klippemaskiner, glattejern m.m. 
på kurserne, der inkluderer arbejde på model eller hoved.

afmelding: 
Hurtigst muligt. Ved afmelding af kursus 2 uger før skal der betales 25% af kursus-
prisen. 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: 

tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk


