EXPERIENCE
THE BEAUTYTRENDS
OF TOMORROW

2021
opleidingskalender

hoofdmodules

MAKE-UP ACADEMY
Tijdens deze training wordt u ondergedompeld in de minerale Mii make-up wereld en leert u praktisch hoe deze schitterende
make-uplijn te gebruiken om tot een oogverblindend, natuurlijk resultaat te komen.
•
•
•

Maandag 22/02		
Maandag 22/03		
Maandag 10/05		

10u - 16u30 (volzet)
10u - 16u30
10u - 16u30

WENKBRAUWSTYLING
The Brow by Mii experience is gespecialiseerd in het op maat modelleren van de wenkbrauwen. Een gepersonaliseerde aanpak,
hypo-allergene huidvriendelijke wax en touch-up service om de drie weken, zijn de sleutelwoorden! Deze opleiding wordt gegeven
in combinatie met de cursus Brow Mapping waarbij je de wenkbrauwen zorgvuldig leert uitmeten, shapen, bijtekenen en inkleuren.
•
•
•
•

Dinsdag 23/02		
Dinsdag 23/03		
Dinsdag 11/05		
Dinsdag 15/06		

10u - 16u30
10u - 16u30
10u - 16u30
10u - 16u30

SPRAYTANNING
Vanaf 2021 voorzien we een videotraining voor de Kissed by Mii opleiding. Je ontvangt via mail de uitgeschreven PDF-cursus en
via video wordt alles stap voor stap in de praktijk uitgelegd. We voorzien 1 fysieke opleiding.
•
•

Dinsdag 6/04		
Maandag 17/05		

10u - 16u30
13u30 - 16u30

Camouflagetechnieken
Ontdek hoe je imperfecties, vlekjes, oneffenheden wegwerkt met het make-up gamma van Mii.
•

Woensdag 24/02		

10u - 12u30

Bruidsmake-up

submodules

Je leert make-up fixeren voor 12 uur houdbaarheid, je leert dagmake-up transformeren in avondmake-up, je
leert gelaatstrekken accentueren terwijl de identiteit en look van het bruidje behouden wordt, je leert subtiel
spelen met schaduwen en licht om de bruid te laten stralen op haar speciale dag.
•

Woensdag 24/02		

13u30 - 16u30

Start-2-workshop with Mii
Level up your make-up game: Organiseer de ultieme make-up workshop in jouw salon of online!
•

Dinsdag 19/02		

09u30 - 11u30 (online)

Spring/Summer look
Ontdek onze nieuwe spring/summer look & leer deze aan te brengen op model.
•

Maandag 26/04		

09u30 - 12u30

Mature huid
De mature huid vraagt om een andere aanpak. Texturen, applicatie alsook kleurkeuzes. Deze pro make-up
workshop helpt je rekening te houden met specifieke texturen en schaduwen in het gelaat.
•

Maandag 26/04		

13u30 - 16u30

How to: beach waves & half updo
Ontdek hoe je de perfecte beach waves & half updo kapsel creëert. Get summer party proof!
•

Maandag 26/04		

17u - 19u

Shaping & contouring
Leer onvolmaaktheden perfect wegwerken. Perfectioneer uw kennis over kleurkeuze, plaatsing van lijnen en
vormen o.b.v. de morfologie van het gelaat. Leer gelaatstrekken van uw klant te accentueren en leer subtiel te
spelen met schaduwen en licht om het gezicht te laten stralen en op te lichten.
•

Maandag 17/05		

09u30 - 12u30

submodules

Perfectietraining
De basis make-up techniek in de vingers? Dan is het tijd voor perfectie! In het tweede deel van deze opleiding ga je aan de
slag met het uitvoeren van periodiekeof oogcorrigerende make-up, colourful eyes, naturelle en drama make-up, smudged
make-up. Je leert eveneens om te werken met moodboards en face charts. Doordat je steeds bedrevener wordt in het vak zul
je ook steeds gemakkelijker je eigen looks leren creëren. We vragen je op voorhand jouw specifieke vragen door te sturen.
•

Maandag 14/06		

09u30 - 12u30

Fotomake-up met Mii
Tijdens deze training ontdek je hoe je de perfecte make-up look creëert voor een fotoshoot, online foto’s en
make-up tutorials.
•

Maandag 14/06		

13u30 - 17u30

• Reeds opgestart met Mii? •
Bij opstart met ons Mii gamma voor aanvang van de cursus, zijn de hoofdmodules gratis.
De submodules bedragen €45,00 excl. BTW.
Wil je een hoofdmodule opnieuw volgen ter opfrissing? Dan betaal je €30,00 excl. BTW.
• Ben je nog geen klant maar heb je interesse? •
Volledige dagopleiding €75 incl. broodjeslunch - Halve dagopleiding €45 excl. BTW
Meer praktische info ontvang je na bevestiging van je inschrijving.
Inschrijven kan via ellen@comoda.be

Inschrijven?
ellen@comoda.be
of 051 20 24 80

