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UPDATEMASTERCLASS

MA 13/03 Precision mastery l Ben Brown l €425,00 / kmo €297,5 l 9u - 16u

DI 14/03 Evolved creative cutting l Ben Brown l €425,00 / kmo €297,5 l 9u - 16u

UPDATESTYLING&UP-DO

MA 27/02 Bridal up-do’s  l Soraya Bloemendal l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

DI 07/03 Art of styling l Loredana Danese l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

MA 22/05 Fast braiding & festival up-do’s l Soraya Bloemendal l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

PROGRAMMA UPDATE ACADEMY - VOORJAAR 2023

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.

UPDATECOLOR

MA 13/02 Lived-in foilayage  l Inge Rochus l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

DI 21/03 The bleach roadmap l Loredana Danese l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

MA 17/04 Brightening brunettes  l Inge Rochus l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

DI 09/05 Get the look  l Loredana Danese l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

DI 23/05 & 30/05 Essential color bootcamp  l Brecht Brugmans l €450,00 / kmo €315,00 l 9u - 16u

DI 13/06 Challenge your colorskills  l Brecht Brugmans l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

UPDATECUT

DI 14/02 Nightlife fashion  l Loredana Danese l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

MA 06/03 - 13/03 - 20/03 Essential cutting bootcamp l Inge Rochus l €840,00 / kmo €588,00 l 9u - 16u

MA 27/03 Trends  l Natasja Keijzer l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 25/04 Bob, lob & bixie cut  l Loredana Danese l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

MA 15/05 Trends  l Natasja Keijzer l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

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


Look & Learn - Inclusief 
receptie & certificaat

Workshop - Inclusief ontbijt, 
lunch & certificaat

UPDATEBUSINESS

DI 07/02 Alles heeft een prijs! Maar welke? l Patrick Degraen l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 18/04 Boost you sales l Dries Degraen l €130,00 / kmo €91,00 l 10u - 13u

UPDATEMEN/BARBER

MA 27/02 Urban men  l Tiziano & Kristoff l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 07/03 & 21/03 Start 2 fade l Tiziano Di Marco l €325,00 / kmo €227,50 l 19u - 22u

MA 20/03 High end men trends l Kate Steen l €295,00 / kmo €206,50 l 9u - 16u

DI 28/03 Urban men: mullet cut  l Tiziano & Kristoff l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 25/04 Urban men: buzz cut  l Tiziano & Kristoff l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

DI 09/05 - 16/05 - 23/05 2023 barber looks  l Sven Bendotti l €475,00 / kmo €332,50 l 19u - 22u

DI 30/05 Urban men: texture crop cut  l Tiziano & Kristoff l €130,00 / kmo €91,00 l 19u - 22u

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.



Ben Brown
Based in England - Lessen zullen in het Engels doorgaan

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. Onderstaande workshops 
staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Maandag 13 maart l 9u - 16u l Precision mastery
Precisie, discipline en het knippen van perfecte lijnen zijn de sleutelwoorden voor deze workshop. Ben 
presenteert een classic look en een creative look in demovorm. Namiddag kiezen jullie een stijl die jullie 
samen met hem willen inoefenen.

Het volgende komt aan bod:
 ∙ Precision cutting
 ∙ Perfecte lijnen
 ∙ Gedisciplineerd werken
 ∙ Classic vs creative looks

Deze opleiding is geschikt voor iedereen
met reeds 2 jaar salon ervaring.

Dates to highlight!

Dinsdag 14 maart l 9u - 16u l Evolved creative cutting
Tijdens deze workshop gaan we meer de creatieve 
tour op. Undercuts, disconnecties en het probleem 
oplossend leren werken zijn thema’s die aan bod 
komen. Ben presenteert een long hair shag en short 
hair bixie in demovorm. Namiddag kiezen jullie een 
look die jullie samen met hem willen inoefenen.

Het volgende komt aan bod:
 ∙ Probleem oplossend werken
 ∙ Undercuts & disconnecties
 ∙ Shag hair
 ∙ Bixie hair

Deze opleiding is voor iedereen die zijn of 
haar talent wil diversifiëren en zijn of haar 
repertoire wil uitbreiden en naar een hoger 
niveau brengen.



Loredana Danese
Topper van eigen bodem

Terug van weggeweest…

Van kinds af is Loredana al erg gefascineerd door het kappersvak. Via allerlei kapperswedstrijden won ze zowel 
prestigieuze nationale als internationale awards. Met de grootste precisie creëert ze de meest stijlvolle kapsels. In 
2014 start Loredana samen met haar partner Geoganic. Na 20 jaar ervaring is hun motto nog steeds “Education 
is the key to success”. Daarom deelt ze haar kennis en passie graag met jullie. 

Dinsdag 14 februari l 19u - 22u l Nightlife fashion
Na alle jaren van ervaring blijft Loredana heel leergierig 
en wil ze via opleidingen kappers laten evolueren en 
groeien. Tijdens deze avondvoorstelling geeft Loredana 
een voorsmaakje van de workshops die later in het 
seizoen nog op het programma staan.

Het volgende komt aan bod:
 ∙ Precision cutting
 ∙ Styling & brushing tips
 ∙ Color tips

Dinsdag 21 maart l 9u - 16u l The bleach road map
Hoe pak je een bleaching (in welke vorm dan ook) aan? 
Wat zijn de voor -en nadelen? Wanneer ga je weigeren 
om een behandeling uit te voeren? Hoe maak je een 
correcte prijs op en welke technieken ga je gebruiken?  
Tijdens deze opleiding gaat Loredana dieper in op al 
deze thema’s.

Het volgende komt aan bod:
 ∙ Paintings
 ∙ Highlights
 ∙ Air touch highlights
 ∙ Adviesgesprekken
 ∙ Bleaching do and don’ts

Dinsdag 25 april l 9u - 16u l Bob, lob & bixie cut
Tijdens deze workshop laat Loredana jullie zien hoe 
jullie de typische Geoganic precision cutting kunnen 
toepassen op een 3-tal looks. Speels en nonchalant, 
maar toch met de nadruk op gedetailleerd werken.

Volgende looks komen aan bod:
 ∙ Massieve lob
 ∙ Layered bob
 ∙ Short bixie

Dinsdag 9 mei l 9u - 16u l Get the look
Tijdens deze workshop gaan jullie een look creëren 
met zowel aandacht voor snit als kleur. Jullie gaan 
samen een trendy coupe knippen en deze een kleuring 
geven met keuze uit de kleurtechnieken die tijdens 
de opleiding aan bod gekomen zijn.

Het volgende komt aan bod:
 ∙ Kleurplaatsing
 ∙ Hoe werken kleuren met en langs elkaar
 ∙ Trendy coupe knippen
 ∙ Persoonlijke kleurtoepassing

Dinsdag 7 maart l 9u - 16u l Art of styling
Onderschat de kracht van een goede styling niet. Styling 
gaat verder dan enkel een mooie brushing. Loredana 
leert je tijdens deze workshop aan hoe je op verschillende 
manieren texturen en structuren kan  aanbrengen om 
tot een geslaagd resultaat te komen.

Het volgende komt aan bod:
 ∙ Brushing tips & tricks: hoe bekom je een geslaagde 

brushing, do’s en dont’s
 ∙ Stylingtips: welke stylingtools zijn er, welke creaties 

zijn er mogelijk en hoe toestellen correct gebruiken
 ∙ Begrijp het eindresultaat en creëer beweging 

(volume, textuur of sluik)
 ∙ Welke producten zijn nodig voor welke finishing
 ∙ Hoe maak ik een mooie foto voor social media

Dates to highlight!



TIZIANO & KRISTOFF
New kids on the block  

Sommige dingen blijven hetzelfde, maar mannenkapsels horen daar niet bij. In de loop der jaren zijn herenkapsels 
drastisch veranderd. Van populaire hippie-looks tot militaire crew-cuts en alles daar tussen. Haar is immers 
mode. De huidige popcultuur, waaronder films, televisie, YouTube en Netflix hebben een enorme invloed op 
haartrends .

Dinsdag 27 februari l 19u - 22u l Urban Men
Voor deze avondvoorstelling halen Tiziano & Kristoff hun inspiratie uit het straatbeeld, modeshows, tv-series, 
tijdschriften en delen deze graag met jullie. Ze zorgen ervoor dat deze technieken makkelijk toepasbaar zijn 
in het salon zodat je op een creatieve manier het rendement van heren in je salon kan verhogen.

Het volgende komt aan bod: Mullet cut  |  Buzz cut  |  Textured crop cut  |  Fading  |  Beards 

Maak op het einde van iedere maand een vaste afspraak met Tiziano & Kristoff om samen met hun 
de verschillende looks stap-voor-stap in te oefenen. Elke avond brengen ze een model in demovorm 

en vervolgens ga je zelf aan de slag op een model. 
Elke workshop (telkens van 19u tot 22u) kan afzonderlijk gevolgd worden.

Dinsdag 28 maart: Urban Men - mullet cut
Dinsdag 25 april: Urban Men - buzz cut

Dinsdag 30 mei: Urban Men - textured crop cut



NEW
IN THE

PICTURE

Maandag 20 maart: High end men trends l Kate Steen l 9u - 16u
Stuur je mannelijke klanten modieus de deur uit. Tijdens deze 
opleiding helpt Kate je op de hoogte te blijven van de laatste 
herentrends en zet ze deze om in salonvriendelijke technieken. Als 
mede-eigenares van Haar & Barbier in Brugge is Kate gespecialiseerd 
in alles wat met herenkapsels te maken heeft. Kate neemt je graag 
mee in de wereld van herenkappen en zal je doen ervaren dat alles 
in de details zit. 

Wat komt er aan bod?
 ■ Fade or faded
 ■ Commerciële en gesofisticeerde looks
 ■ Texturen creëren ook met uitdunnend haar
 ■ Klantbeleving vs rendabiliteit bij heren

Maandag 17 april: Brightening brunettes l Inge Rochus l 9u - 16u
Iedereen zal ongetwijfeld de vraag krijgen om brunettes te 
verhelderen richting de zomer. Makkelijker gezegd dan gedaan. 
Inge geeft je tijdens deze opleiding de nodige tips & tricks mee 
om tot een mooi resultaat te bekomen.

Het volgende komt aan bod:
 ■ Donkere tinten omzetten in heldere zomertinten
 ■ Dimensie & diepgang creëren 
 ■ Duidelijk stappenplan folies plaatsen
 ■ Strategie om overblond te voorkomen 

Dinsdag 23 & 30 mei: Essential color bootcamp l Brecht Brugmans 
l 9u - 16u
Ben je een kapper die minder vertrouwen heeft in kleur?  Moet je 
regelmatig bij een collega te rade gaan voor formule-advies? Dan 
ben je niet alleen! De tijd van het gissen en bidden voor een goed 
resultaat is voorbij. Stap uit je 7N comfortzone en leer haarkleur 
voor eens en voor altijd begrijpen.

Dag 1: refresh your basics
 ■ Mengverhoudingen
 ■ Dekkracht
 ■ Correctieve/neutraliserende weerschijnen
 ■ Kennis verdiepen van de kleurkaart
 ■ Kennis verdiepen over pigmentatie

Dag 2: level up
 ■ Leer haarkleuren te lezen
 ■ Hoe creëer je de ideale tinten
 ■ Praktische oefeningen over mengen
 ■ Probleemoplossende formuleringen zoeken en toepassen 

op oefenhoofden



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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