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WE PROMISE
NOTHING.

YOU CREATE
EVERYTHING.
Het is te lang geleden dat wij elkaar hebben mogen inspireren.
En daarom kijken wij enorm uit om jullie terug te zien!
Ook onze lesgevers zijn super gemotiveerd om hun kennis en ervaring
opnieuw met jullie te delen. En zoals altijd staat de koffie klaar om
gezellig bij te praten. We zijn benieuwd hoe ieder op zijn of haar manier
deze gekke tijden beleefd heeft en hoe jullie hier op ingespeeld hebben.
Dus tot snel op één van onze opleidingen.

UPDATELEVELS
*Starter: Voor deelnemers met geen ervaring in dit
vakgebied.
**Fundamental: Must have skills voor iedere kapper.
Van saloneigenaar tot medewerker.
***Advanced: Breng uw skills naar het volgende level.
****Master: Laat je inspireren door internationale kappers
en experten in hun vakgebied.
HOE INSCHRIJVEN?
Via onze website: www.update-academy.be
Via e-mail: info@update-academy.be
Telefonisch: 011/ 29 10 73
KOM JE VAN VER?
Koppel dan het nuttige aan het aangename en vraag naar
de mogelijkheid tot overnachten.
SAVETHEDATE2022
#ALAN BEAK #ENGLAND #BARBERING
21 & 22 februari
alan_beak
#KIL&SANT #URBANINSPIRATIONTOUR #AMSTERDAM
12 t.e.m. 14 juni
the.talents.official

BEN BROWN EDUCATION
Waarom Ben Brown?
Omdat de stiel groter is dan ieder van ons.
Ben wil zijn kennis delen om anderen te laten groeien. Hij richt zich op
de fundamenten van het haren knippen met aandacht voor precisie
en uitvoering zodat je altijd zelf de controle houdt. Vertrekkend vanuit
de basis leer je jouw technische vaardigheden te versterken om van
daaruit jouw artistieke vaardigheden te laten groeien.
Je kan ofwel de 2-daagse workshop volgen (maximum 12 personen)
ofwel de look & learn ’s avonds. Beide opleidingen staan los van elkaar
en kunnen apart gevolgd worden.

MA 18 OKT & DI 19 OKT

BB education l Ben Brown l €560,00 / kmo €392,00 l 9u - 16u

MA 18 OKT

BB education l Ben Brown l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

PROGRAMMA UPDATE ACADEMY - NAJAAR 2021
UPDATECUT/STYLE
MA 27/09 & 04/10 & 18/10

Essential cutting bootcamp l Inge Rochus l €840,00 / kmo €588,00 l 9u - 16u

DI 05/10

Art of styling l Loredana Danese l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

MA 18/10 & DI 19/10

BB education l Ben Brown l €560,00 / kmo €392,00 l 9u - 16u

MA 18/10

BB education l Ben Brown l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 26/10

Awaken your creativity l Kil & Sant l €350,00 / kmo €245,00 l 9u - 16u

MA 15/11

Trends fall / winter l Natasja Keijzer l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 23/11

Short hair cutting l Loredana Danese l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

MA 29/11

Trends fall / winter l Natasja Keijzer l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

UPDATECOLOR
MA 30/08

Perfect balayage l Inge Rochus l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

MA 13/09

Essential balayage l Inge Rochus l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

DI 12/10

Fashion balayage l Inge Rochus l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

MA 22/11

Fashion balayage l Inge Rochus l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

MA 6/12

Color metamorfose l Ingeborg Van de Ven l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

UPDATEUP-DO
MA 20/09

Essential up-do l Sha Vlijter l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

DI 16/11

Next-level up-do l Sha Vlijter l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

Look & Learn - Inclusief
receptie & certificaat

Workshop - Inclusief ontbijt,
lunch & certificaat

WS
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UPDATEMEN/BARBER
START 2 FADE

€300,00 / kmo €210,00

Theorie & demo l Tiziano Di Marco l di 24/08 l 19u - 22u
Hands-on l Tiziano Di Marco l di 31/08 l 19u - 22u
Pencil fade l Tiziano Di Marco l di 14/09 l 19u - 22u

ESSENTIAL FADING

€450,00 / kmo €315,00

Marker fade l Tiziano Di Marco l di 21/09 l 19u - 22u
Mohawk fade l Tiziano Di Marco l di 28/09 l 19u - 22u

DI 5/10

Clean shaving l Gunther Hubar l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

ESSENTIAL MEN BOOTCAMP

Essential cuts l Tiziano Di Marco l ma 11/10 l 9u - 16u

€560,00 / kmo €392,00

Demo + hands-on l Tiziano Di Marco l ma 25/10 l 9u - 16u

DI 12/10

Perfect fading l Tiziano Di Marco l €150,00 / kmo €105,00 l 19u - 22u

DI 26/10

Beard trim l Gunther Hubar l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u
Precision l Sven Bendotti l di 9/11 l 19u - 22u

CLASSIC BARBERING

€450,00 / kmo €315,00

Efficiency l Sven Bendotti l di 16/11 l 19u - 22u
Finishing l Sven Bendotti l di 23/11 l 19u - 22u

MA 15/11

Modern men cutting l Tiziano Di Marco l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

UPDATEBUSINESS
MA 27/09

Alles heeft een prijs! Maar welke? l Patrick Degraen l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

WOE 29/09 & 27/10 & 24/11

Salon boo(s)tcamp l Eddy Vermeulen l €450,00 / kmo €315,00 l 19u - 22u

WOE 20/10

Instagram training l Colorbar by Gitte l €130,00 / kmo €91,00 l 19u-22u

UPDATE 1-ON-1
Stel je eigen opleiding samen!
Tijdens deze 1-op-1 opleiding bespreek je samen met de lesgever het programma.
Op deze manier train je jezelf op een snelle en efficiënte manier en haal je
het maximale uit deze opleiding door de persoonlijke ondersteuning van
onze lesgever.
Alles is mogelijk van basic level tot advanced level, van snit tot color of
business. Je hebt voor de opleiding persoonlijk contact met de lesgever
zodat je eigenlijke opleiding volledig naar wens is.
Prijs per halve dag bedraagt €400,00 (kmo €280,00) excl. eventuele
bijkomende kosten.

TEACHERS LINE-UP
INGE ROCHUS
dames & color

TIZIANO DI MARCO
heren & barber

PATRICK DEGRAEN
business

De opleiding kan bij Update Academy plaatsvinden of op locatie.

Starter
Fundamental
Advanced

Prijzen excl. 21% btw.

Master

Als erkend dienstverlener van de Vlaamse overheid kan elke zelfstandige voor zichzelf en zijn personeel een
subsidie krijgen van 30% via de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer: DV.O204300
Lochtemanweg 94 - 3550 Heusden-Zolder l T.011 29 10 73 l www.update-academy.be l info@update-academy.be

