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UPDATEMASTERCLASS

MA 19/09 Timeless haircuts l Pascal van Loenhout l €150,00 / kmo €105,00 l 19u - 22u

DI 11/10 Timeless haircuts l Pascal van Loenhout l €450,00 / kmo €315,00 l 9u - 16u

MA 28/11 - DI 29/11 Men hair in motion l Charlie Gray l €999,00 / kmo €693,00 l 9u - 16u

UPDATESTYLING&UP-DO

MA 05/09 Braids & Boho essential up-do’s  l Soraya Bloemendal l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

MA 12/09 Style & picture perfect l Brecht Brugmans l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

DI 15/11 Next liss age keratine  l Goele Everts l €130,00 / kmo €91,00 l 9u - 13u

DI 22/11 Braids & Boho advanced up-do’s  l Soraya Bloemendal l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

UPDATECUT

DI 06/09 Mullet & wolf haircut l Inge Rochus l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

MA 19/09 All about curls l Rob Rooze l €130,00 / kmo €91,00 l 13u - 16u

DI 18/10 Connect your creativity l Kil & Sant l €400,00 / kmo €280,00 l 9u - 16u

MA 24/10 Trends  l Natasja Keijzer l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

MA 24/10 - 07/11 - 21/11 Essential cutting bootcamp  l Inge Rochus l €840,00 / kmo €588,00 l 9u - 16u

MA 05/12 Trends  l Natasja Keijzer l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

UPDATECOLOR

MA 22/08 Lived-in foilayage  l Inge Rochus l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

MA 29/08 Master balayage l Brecht Brugmans l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

MA 26/09 Color fixer  l Brecht Brugmans l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

MA 03/10 - 17/10 Principles of color  l Goele Everts l €400,00 / kmo €280,00 l 9u - 16u

MA 10/10 Essential balayage  l Inge Rochus l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

DI 08/11 Fashion balayage  l Inge Rochus l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

MA 21/11 Master balayage  l Brecht Brugmans l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

DI 06/12 Lived-in foilayage  l Inge Rochus l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

PROGRAMMA UPDATE ACADEMY - NAJAAR 2022

HOE INSCHRIJVEN?
Via onze website: www.update-academy.be
Via e-mail: info@update-academy.be
Telefonisch: 011/45 80 55 (keuze 2)
Prijzen excl. 21% btw.

KOM JE VAN VER?
Koppel dan het nuttige aan het aangename en vraag naar de mogelijkheid tot overnachten.

http://www.update-academy.be
mailto:info%40update-academy.be?subject=


Look & Learn - Inclusief 
receptie & certificaat

Workshop - Inclusief ontbijt, 
lunch & certificaat

UPDATEMEN/BARBER

DI 20/09 - 27-09 Start 2 fade l Tiziano Di Marco l €300,00 / kmo €210,00 l 19u - 22u

MA 24/10 Modern barber cuts l Sven Bendotti l €280,00 / kmo €196,00 l 9u - 16u

DI 08/11 - 15/11 - 22/11 Essential fading l Tiziano Di Marco l €450,00 / kmo €315,00 l 19u - 22u

UPDATEBUSINESS

MA 26/09 Build your Instagram l Goele Everts l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 18/10 Boost your Instagram l Goele Everts l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 22/11 Alles heeft een prijs! Maar welke? l Patrick Degraen l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

UPDATETRICHOLOGIE

MA 12/09 Hoofdhuidspecialist level 1 l Goele Everts l €290,00 / kmo €203,00 l 9u - 16u

MA 26/09 Hoofdhuidspecialist level 2 l Goele Everts l €290,00 / kmo €203,00 l 9u - 16u

MA 10/10 Hoofdhuidspecialist level 3 l Goele Everts l €290,00 / kmo €203,00 l 9u - 16u

Starter

Essential

Advanced

Master

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.

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.

De opleiding kan bij Update Academy plaatsvinden of op locatie.



Charlie Gray
Based in England - Lessen zullen in het Engels doorgaan

Na 12 jaar in de haar- en mode-industrie, is Charlie uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende trainers in 
herenkapsels over de hele wereld met een formidabele reputatie en ongeëvenaarde ervaring voor de meesten.  

Door zijn unieke gevoel voor styling werkt Charlie ook in de mode industrie samen met topmerken 
zoals Vetements, Pretty Green en Represent Clothing. Verder werkt hij ook  voor men fashion week 
en assisteert hij topstylisten tijdens grote modecampagnes. Charlie heeft nu zijn zinnen gezet op het 
koesteren van de volgende generatie stylisten en trainers door middel van zijn nieuw educatieconcept. 

Hair in motion 

Deze opleiding is voor de doorgewinterde barber/herenkapper 
die zich wil laten inspireren door één van de grootste iconen 
binnen het herenvak. Charlie streeft er niet enkel naar om je 
als kapper haar beter te laten begrijpen, maar hij wil ook dat 
je er anders naar gaat kijken. 

Tijdens deze 2-daagse deelt Charlie zijn manier van werken 
en laat hij enkele van zijn signature cuts de revue passeren. 
Maandag start hij met het uitleggen van zijn filosofie en 
manier van werken en presenteert hij een eerste look op model. 
Namiddag gaan jullie zelf aan de slag. Je hebt de keuze om te 
werken om een model of op oefenhoofd. 

Dinsdag gaat Charlie meteen aan de slag en laat hij 2 looks 
zien op modellen. Namiddag ga je weer zelf aan de slag en heb 
je opnieuw de keuze om te werken op model of oefenhoofd.

Indien je werkt op model vragen we dat je model aanwezig 
is om 13u.

Dates to highlight!
Men hair in motion l Workshop l 28 & 29 november



PASCAL VAN LOENHOUT
Topper van eigen bodem

Als global design director van Kevin Murphy reist Pascal 
van Loenhout al meer dan 22 jaar de wereld rond om 
zijn kennis en expertise in de branche te delen.

Door het stimuleren van de juiste mindset heeft Pascal 
tot doel je de juiste vaardigheden onder de knie te 
doen krijgen om tot mooie creaties te komen. Hij laat je 
nadenken over elke beslissing die je neemt om je klant 
de gepaste snit te geven die volledig bij haar past, van 
haartype tot gezichtsvorm en levensstijl. 

TIMELESS is een geavanceerde knipcursus waarbij Pascal 
enkele van zijn tijdloze signature cuts presenteert en 
je leert het hoe en het waarom achter deze snitten te 
begrijpen. 

Deze collectie omvat sterke individuele vormen en 
texturen die tot in de perfectie uitgevoerd worden. 
Het gaat om het creëren van diversiteit en spelen met 
iconische looks uit het verleden, om ze opnieuw uit te 
vinden en ze telkens weer een moderne twist te geven. 

Wat er in deze collectie aan bod komt: 
pixies, bowl cuts, bobs en lobs…
TIJDLOOS DUS!

LOOK & LEARN
Timeless haircuts l 19 september

WORKSHOP
Timeless haircuts l 11 oktober



SORAYA BLOEMENDAL
Creatief brein achter het boek Braids & Bo-ho  

De wereld van het opsteken heeft geen geheimen meer voor Soraya. Ze deelt dan ook graag haar kennis en 
ervaring met jullie. Opvallende, indrukwekkende kapsels, de coupe du jour of juist de nieuwste technieken 
van bijvoorbeeld het vlechten. Soraya neemt jullie stap voor stap mee om de mooiste creaties te kunnen 
realiseren. Om dit nog makkelijker te maken, heeft Soraya het afgelopen jaar hard gewerkt aan een prachtig 
boek. Jarenlange ervaring en de nieuwste haartrends zijn gebundeld in dit boek vol inspiratie. De kapsels zijn 
enorm gevarieerd: van vlechttechnieken tot bruidskapsels en van bun tot ponytail. 

5 september
 ■ High pony
 ■ Buns & bowties
 ■ Preppen met verschillende tools 

en producten
 ■ Houdbaarheid en volume creëren
 ■ Structuren maken
 ■ Werken met accessoires 

Deze opleiding is geschikt voor kappers 
met een basis niveau opsteken.

22 november
Voorbereiden en preppen daar ben 
je al van op de hoogte. Dus we gaan 
meteen aan de slag

 ■ Buns
 ■ Half up-do’s
 ■ Braids
 ■ 3D-haar
 ■ Krul of smooth finishing  

Deze opleiding is geschikt voor 
kappers met een gevorderd niveau 
opsteken of kan je volgen na de 
opleiding essential up-do’s.

UNIEK AANBOD:
Schrijf je in voor deze opleiding en krijg het boek Braids & Boho gratis om thuis 

nog eindeloos verder te oefenen.

Bij elk kapsel staan duidelijke foto’s en een instructie waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je dit kapsel met 
gemak creëert. Ook vind je er verschillende QR-codes naar filmpjes met handvatten en tips voor deze kapsels.



NEW
IN THE

PICTURE

Lived-in foilayage / Inge Rochus
Tijdens deze opleiding leer je uitgroei vriendelijke balayage technieken 
voor volledige blondines of klanten die extra dimensie of diepte willen. 
Tijdens deze technieken gebruiken we doorgaans de natuurlijke 
haarkleur als basis en gaan we met highlights prachtige dimensies 
in het haar brengen die de natuurlijke haarkleur zal versterken. 
We gaan aan de slag met verschillende technieken, verschillende 
kleuringen en posities van folies. We leggen de nadruk op secuur 
werken. Kortom, een inspirerende workshop waarin creativiteit, 
techniek, efficiëntie en toepasbaarheid in het salon centraal staan. 

Wat komt er aan bod?
 ■ Uitgroei vriendelijke balayage technieken.
 ■ Folietechnieken.
 ■ Blenden met high/lowlights.
 ■ Perfectioneren van lokkentechnieken.

Workshop Lived-in foilayage l 22 augustus of 6 december

Mullet & wolf haircut / Inge Rochus
Sinds Billie Eilish met deze haarstijl verscheen, is de mullet & wolfcut 
immens populair. Er ontstond zelfs een heuse TikTok-trend waarbij 
mensen hun haar zelf knippen in deze stijl, maar zo makkelijk is 
het niet. Deze speelse snit met heel veel laagjes waarbij de stukken 
vooraan je gezicht heel wat korter zijn dan achteraan vergt toch de 
nodige precisie om tot een mooi resultaat te komen. Tijdens deze 
les leert Inge jullie meerdere technieken aan om tot verschillende 
resultaten te komen en geeft ze jullie de nodige tips & tricks mee.

Workshop Mullet & wolf haircut l 6 september

Style & picture perfect / Brecht Brugmans
We kennen het allemaal wel… mooie kleur, mooie snit en blij met 
het resultaat. Toch lukt een goede foto maken niet of komt het 
resultaat niet over zoals je zelf zou willen. In deze training gaan we 
dieper in op de styling van haar en leer je hoe je het eindresultaat 
mooi op foto vastlegt zodat het er zo ECHT mogelijk uitziet. Zonder 
photoshop!

Wat komt er aan bod:
 ■ Diverse styling technieken met verschillende tools
 ■ Hoe op verschillende manier texturen en structuren aanbrengen
 ■ Hoe de perfecte ‘wave’ creëren
 ■ Verschillende manier om ‘fly aways’ te temmen
 ■ Glossy finishes en glass hair look 
 ■ Welke producten zijn nodig voor welke finish ? 
 ■ Het maken van de perfecte foto (positionering, lichtinval, 

tools, etc.)
 ■ Tips om je social media kanaal te boosten met nog meer 

eigen fotowerk

Voor deze opleiding raden wij aan om een eigen model te voorzien 
dat al gekleurd is naar jouw gewenst resultaat. We voorzien 
een make-up artist voor enkele natuurlijke touch-ups en gaan 
verschillende looks creëren en vastleggen op foto die je onmiddellijk 
kan gebruiken op je social media.  

Workshop Style & picture perfect l 12 september



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 45 80 55 l www.update-academy.be l info@update-academy.be

WE PROMISE 
NOTHING. 

YOU CREATE 
EVERYTHING.
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