Laat zien wie je bent met

Laat zien wie je bent

Kleur

Make-up

De kleuren die we in onze kleding dragen,
zorgen ervoor dat we ons mooi en
zelfverzekerd voelen. Met de juiste kleuren
laat je zien wie je bent. Ben je benieuwd
welke kleuren het beste uit jezelf naar
voren halen? En hoe je lichaamsdelen waar
je minder tevreden over bent, kunt
camoufleren?

Heb je altijd al meer willen weten over het
gebruik van kleuren, technieken, tips en tricks
voor een mooie en professionele make-up? Dan
is deze workshop echt iets voor jou. Leer van
een ervaren visagiste hou je de perfecte makeup aanbrengt.

Na algemene uitleg begint dit deel van de
workshop met een analyse van je huidtype.
Hierna volgt uitleg over welke accessoires
je het best kunt dragen.

Tijdens dit deel van de workshop ga je zelf aan
de slag en leer je stap voor stap een volledige
make-up aan te brengen. Welke kleuren staan
je mooi, hoe pas je een dagmake-up aan voor
een feestje ’s avonds? Hoe maak je smokeyeyes? Wat heb je altijd al over het aanbrengen
van make-up willen weten?

Ook krijg je tijdens deze workshop Je krijgt
een korte analyse van het seizoenstype
waartoe
je
behoort
en
welke
kleurcombinaties het best bij jou passen.

Aan het eind van dit deel van de workshop ben
je in staat zelf een prachtige make-up aan te
brengen.

Tot slot leer je tijdens dit deel van de
workshop
allerlei
handige
camouflagetechnieken.

De workshops kunnen gecombineerd worden
met een fotoshoot. Er worden dan na afloop
verschillende digitale foto’s gemaakt.
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Kosten € 27,50 p.p. Reiskosten € 0,29/km
Prijzen zijn incl. 21% Btw
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