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UPDATEMASTERCLASS
MA 21/02

Alan Beak barbering l Alan Beak l €150,00 / kmo €105,00 l 19u - 22u

DI 22/02

Alan Beak barbering l Alan Beak l €420,00 / kmo €294,00 l 9u - 16u

MA 25/04

Katrina Kelly coloring l Katrina Kelly l €150,00 / kmo €105,00 l 19u - 22u

DI 26/04

Katrina Kelly coloring l Katrina Kelly l €420,00 / kmo €294,00 l 9u - 16u

12/06 - 13/06 - 14/06

Uraban inspiration tour Amsterdam l Kil & Sant l €1400,00 / kmo 980,00

UPDATECUT/STYLING
DI 15/02

Short hair cutting l Loredana Danese l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

MA 14/03

Trends spring/summer l Natasja Keijzer l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 19/04

Precision cutting l Loredana Danese l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

MA 02/05 - 09/05 -16/05

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

MA 09/05

Trends spring/summer l Natasja Keijzer l €280,00 / kmo 196,00 l 9u - 16u

DI 17/05

Art of styling l Loredana Danese l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

UPDATECOLOR
MA 31/01

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

MA 07/02

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

MA 7/03 - 21/03

Principles of color l Goele Everts l €400,00 / kmo €280,00 l 9u - 16u

MA 14/03

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

DI 29/03

Bleach & tone specialist l Brecht Brugmans l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

DI 03/05

Color fixer l Brecht Brugmans l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

DI 10/05

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

MA 16/05

Master balayage l Brecht Brugmans l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

UPDATEUP-DO
MA 14/02

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

MA 30/05

Braids & festival up-do's l Sha Vliijter l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

UPDATEMAKE-UP
MA 07/02

Bridal make-up l Roberta Pellegriti l €150,00 / kmo €105,00 l 18u - 22u

MA 02/05

Salon touch-ups l Roberta Pellegriti l €150,00 / kmo €105,00 l 18u - 22u

HOE INSCHRIJVEN?
Via onze website: www.update-academy.be
Via e-mail: info@update-academy.be
Telefonisch: 011/ 29 10 73
Prijzen excl. 21% btw.
KOM JE VAN VER?
Koppel dan het nuttige aan het aangename en vraag naar de mogelijkheid tot overnachten.

UPDATEMEN/BARBER
START TO FADE

€300,00 / KMO €210,00

Theorie & demo l Tiziano Di Marco l di 08/02 l 19u - 22u
Hands-on l Tiziano Di Marco l di 15/02 l 19u - 22u
Pencil fade l Tiziano Di Marco l di 15/03 l 19u - 22u

ESSENTIAL FADING

€450,00 / KMO €315,00

Marker fade l Tiziano Di Marco l di 22/03 l 19u - 22u
Mohawk fade l Tiziano Di Marco l di 29/03 l 19u - 22u

MA 02/05

Modern men looks l Joost Mulleman l €300,00 / kmo €210,00 l 9u - 16u

MA 23/05

Classic barbering l Sven Bendotti l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

UPDATEBUSINESS
DI 15/03

Happy sales: hoe meer verkopen l Eddy Vermeulen l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

DI 7/06

Happy clients: hoe klanten binden l Eddy Vermeulen l €250,00 / kmo €175,00 l 9u - 16u

UPDATETRICHOLOGIE
DI 08/03

Infoavond dermatologie voor kappers l Goele Everts l gratis l 19u - 22u

DI 05/04 - 12/04

Hoofdhuidspecialist level 1 l Goele Everts l €590,00 / kmo €413,00 l 9u - 16u

DI 3/05

Hoofdhuidspecialist level 2 l Goele Everts l €290,00 / kmo €203,00 l 9u - 16u

DI 31/05

Hoofdhuidspecialist level 3 l Goele Everts l €290,00 / kmo €203,00 l 9u - 16u

UPDATEBRANDTRAINING
MA 07/02

Meet KIS l Team KIS l gratis l 9u - 12u

MA 21/03 of 09/05

Meet KIS l Team KIS l gratis l 19u - 22u

14/02 of 28/03 of 17/05

KIS color basic l Team KIS l €45,00 l 19u - 22u

DI 22/03

KIS balayage & perfect blond l Inge Rochus l €130,00 / kmo €91,00 l 9u - 16u

DI 24/05

KIS color expert l Inge Rochus l €130,00 / kmo €91,00 l 9u - 16u

DI 19/04

Meet Atelier Rebul & retail training l Team Atelier Rebul l gratis l 19u - 22u

DI 10/05

Meet Lendan l Brecht Brugmans l gratis l 19u - 22u

MA 23/05

Lendan PlexForte l Brecht Brugmans l €45,00 l 19u - 22u

Look & Learn - Inclusief
receptie & certificaat

Workshop - Inclusief ontbijt,
lunch & certificaat

UPDATELEVELS
*Starter: Voor deelnemers met geen ervaring in dit
vakgebied.
**Essential: 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.

Starter
Essential
Advanced
Master

Alan Beak

Based in England - Lessen zullen in het Engels doorgaan

Alan komt uit Manchester en heeft ondertussen 20 jaar
ervaring in de haarindustrie. Sinds 2014 is zijn aanwezigheid in de kapperswereld onmiskenbaar en één van de
grootste in het Verenigd Koninkrijk. Alan is opgeleid bij
zowel traditionele Italiaanse kappers als in damessalons
en Afro-Caribische salons. Deze unieke mix van stijlen
maakt van Alan een all-round kapper met een unieke
kijk op het herenvak.
Door uit te blinken in zijn fading werk in combinatie
met een uitgebreid scala aan stylingtechnieken heeft
Alan bekendheid gekregen over de hele wereld. Alan
reist dan ook de hele wereld rond om zijn kijk op zowel
hedendaagse als traditionele technieken met iedereen te
delen. Zijn frisse en nieuwe benadering van het barberen
heeft hem al gebracht tot headliner van verschillende
gerenommeerde shows en aandacht in tijdschriften over
heel de wereld. Mis dus zeker deze kans niet om Alan
voor het eerst in België aan het werk te zien.

creativiteit vs structuur
Begrijp wat je doet. Kapper zijn is meer dan enkel knippen. Alan leert hoe je prachtige, hedendaagse looks
kan bekomen met behoud van traditionele technieken.

CREATIEF ZIJN IS WAT WE
DOEN… STRUCTUUR IS HOE
WE HET DOEN!
Alan heeft alle aspecten van het knippen gecombineerd
tot een eigen stijl. Hij gaat steeds voor creativiteit binnen het kappersvak en is niet bang om dingen anders
te doen. Hij deelt deze kennis graag met jullie op een
gestructureerde manier zodat je het goed begrijpt en
zijn vaardigheden in een mum van tijd kan overnemen.
Met zijn ervaring, innovatieve blik en het mixen van
stijlen ga je jouw skills aanscherpen en je vertrouwen
een duw in de rug geven.
Dates to highlight!
Alan Beak barbering l Look&Learn l 21 feb
Alan Beak barbering l Workshop l 22 feb

KATRINA KELLY
education
Based in Ireland - Lessen zullen in het Engels doorgaan

Multi award winnares Katrina Kelly heeft reeds meer dan 23 jaar ervaring binnen het kappersvak. Ze is de
trotse eigenares van haar salon Cut Social en academy KK education. Katrina is lesgeefster, color artist, salon
eigenares, lid van het Joico design team en moeder van 2 kinderen. Ze heeft een visionaire kijk op kleurtechnieken en wil deze op een creatieve manier delen met anderen. Haar nadruk ligt dan ook op het creatief leren.
In opleiding ligt voor haar de sleutel naar verandering en groei. Ze wordt overal geroemd voor haar rustige
en geduldige aanpak waardoor ze mensen in haar eigen stijl kan laten groeien in expertise en vertrouwen.
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LOOK & LEARN
Tijdens deze avond presenteert
Katrina 2 modellen:
•
Een eigen ontwikkelde
balayage-folie techniek
•
Een free hand balayage
techniek
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WORKSHOP
Tijdens de workshop gaan we op zoek
naar de wetenschappelijke basis van een
goede balayage. We gaan dieper in op de
wetenschap van het liften en het begrijpen
van het haar om tot het gewenste resultaat te bekomen. Voormiddag zal Katrina
deze kennis met jullie delen tijdens een
demo. Namiddag gaan jullie zelf aan de
slag. Tijdens de workshop werken we op
een oefenhoofd.

URBAN INSPIRATION TOUR
Amsterdam

Als ‘creative hairdresser’ hebben we non-stop inspiratie nodig. Waarom? Omdat onze klanten verwachten dat
we altijd een antwoord hebben op de laatste ontwikkelingen. Omdat we onuitputtelijk een beroep moeten
kunnen doen op onze creativiteit zodat we altijd in staat zijn iets beters te bedenken en voortdurend maatwerk kunnen leveren. Non-stop inspiratie opdoen en het leren kijken door de ogen van een kind. En in ons
geval… het omzetten van inspiratie door middel van een creatief proces naar een voor onze klant gewaardeerd
eindresultaat.
Laat je inspireren door de mensen, doelgroepen, etalages, texturen, kleuren en vormen van de grote stad.
Verdiep je in de diverse mensen en hun lifestyle. Wat valt je op en hoe zetten we opgedane inspiraties om in
een creatie? Tijdens deze inspiratievolle tour door Amsterdam leren KIL&SANT je opnieuw waarnemen en de
vergaarde inspiraties om te zetten naar mooie saloncreaties.

ZONDAG 12 JUNI

MAANDAG 13 JUNI

14:00		
14:30		
17:00		
17:15-18:30
18:30		
19:00		
Na dinner

08:00-09:30
09:30 		
10:00 		
		
		
		
		
Avond 		

Samenkomst
Vertrek naar A-dam
Inchecken hotel
Opfrissen
Verzamelen lobby hotel
Dinner
Vrije avond

Ontbijt
Verzamelen lobby hotel
Start tour
Deel 1 tour
Lunch
Deel 2 tour
Dinner in de stad
Retour hotel en ontspannen

DINSDAG 14 JUNI

WOENSDAG 15 JUNI

08:00-09:30
09:30 		
10:00 		
12:30 		
15:30 		
16:00-16:30
19:00 		

Slapen, relaxen, reflectie van de twee dagen…

Ontbijt
Verzamelen lobby en uitchecken
Start workshop hands on
Lunch
Einde workshop
Pick-up bus retour België
Voorziene aankomsttijd

Doe jezelf een plezier en neem woensdag een
dagje vrij om deze 3-daagse in alle rust te laten
bezinken.

Bleach Specialist
Tijdens deze opleding gaan we dieper in op de technologie & wetenschap achter de ontkleuring. Precisiewerk is de key tot de perfecte ontkleuring. Daarom
geven we realistische tips en kleurformules waarmee
je aan de slag kan gaan.
Het volgende komt aan bod:
•
Ontkleuren tot het gewenste level met zo
weinig mogelijk beschadiging van het haar.
•
De gewenste verhelderingsbasis bereiken.
•
Diverse technieken om in een 2de fase op
een gezonde manier nog blondere tinten te
bekomen.
•
De ideale verhelderingsbasissen voor vivid/
levendige kleuren.
Heb je soms te weinig vertrouwen of te veel vragen
om aan een ontkleuring te starten? Na deze opleiding
word jij de bleach specialist! Voor deze opleiding moet
een model voorzien worden. Bij gekleurd haar niet
donkerder dan toonhoogte 5 en zonder rode weerschijn.

Color Fixer
Durf jij kleurcorrecties aan? De jongere generatie
experimenteert meer dan ooit. Helaas met heel wat
mislukkingen tot gevolg. Tijdens deze opleiding leer
je kleurcorrectief en zonegericht werken. We brengen
jouw kleurkennis naar een hoger niveau om met meer
zelfvertrouwen uitdagingen aan te gaan.
Het volgende komt aan bod:
•
Kennis basiskleurprincipes.
•
De wetenschap van kleur en
kleurveranderingen.
•
Probleem oplossend werken.
•
Neutraliserend kleuren.
•
Kleurcorrecties.
•
Keuze in pigmenten.
Na deze opleiding kan je als expert aan de slag op
het gebied van kleur en kleurcorrecties. Tijdens deze
opleiding werken we op een oefenhoofd.

Master Balayage
Wil je jezelf en je technieken naar een next level brengen? Dan is deze opleiding de geschikte opvolger van
onze balayage trainingen. Tijdens deze opleiding leer
je op een doelgerichte manier en met meer inzicht
high & lowlights plaatsen.
Het volgende komt aan bod:
•
Hoe uitgroei minder opvallend maken?
•
Vernieuwende en gevorderde kleurtechnieken.
•
Het kiezen van de juiste toner.
•
Hoe maak ik een goede social media foto?
Na deze opleiding ben je een master in balayage en
kan je jouw werk letterlijk en figuurlijk in de verf zetten.
Voor deze opleiding moet een model voorzien worden.
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BRECHT
BRUGMANS

WE PROMISE
NOTHING.

YOU CREATE
EVERYTHING.

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

