PREMIUM ACADEMY FOR HAIR STYLISTS - voorjaar 2018

www.update-academy.be

PROGRAMMA UPDATE ACADEMY - voorjaar 2018
UPDATETRENDS
MA 19 feb

Stylish Men Haircuts Joost Mulleman l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

di 13 mrt

Stylish Men Haircuts Joost Mulleman l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

MA 19 mrt

*Flawless Trendcollectie Inge Rochus & Saida Zahraoui l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

MA 16 apr

*Flawless Trendcollectie Inge Rochus l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

di 5 jun

Festivallooks Opsteektechnieken Loredana Danese l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

* Powered by KIS

UPDATEMASTERCLASS
ma 26 mrt

Color Techniques Ingeborg van de Ven l €130,00 / kmo €78,00 l 19u - 22u

di 17 apr

Cut, color & style Natasja Keijzer & Ingeborg van de Ven l €130,00 / kmo €78,00 l 19u - 22u

kil&sant

Reis mee met KIL&SANT naar kennis, ontdekking, zelfontplooiing en creativiteit l zie achterzijde

UPDATEessentials
MA 26 feb

Creative Coloring Inge Rochus l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

DI 27 feb

Opsteektechnieken Stephan Keller l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

DI 6 mrt

All About Curls: Krultechnieken Saida Zahraoui l €145,00 l kmo / €87,00 l 9u - 16u

ma 12 mrt

Bob vs Lob Hazime Uzun l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

ma 19 - 26 mrt

Essential Cutting Bootcamp Bart Hauben l €540,00/ kmo €324,00 l 9u - 16u l max. 6 personen

ma 16 apr

Hoofdhuidmassage Mario Vanderseypen l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

ma 23 apr

Essential Cutting Advanced Bart Hauben l €270,00 / kmo €162,00 l 9u - 16u l max. 6 personen

MA 23 apr

Folietechnieken - Contouring - Balayage Inge Rochus l €105,00 / kmo €63,00 l 19u - 22u

ma 30 apr

Bob vs Lob Hazime Uzun l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

ma 7 mei

Brushing & Styling Technieken Loredana Danese l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

DI 8 mei

Creatief Vlechten Stephan Keller l €230,00 / kmo €138,00 l 9u - 16u

ma 14 mei

Essential Cutting Men Bart Hauben l €270,00 / kmo €162,00 l 9u - 16u l max. 6 personen

di 15 mei

Folietechnieken - Contouring - Balayage Inge Rochus l €205,00 / kmo €123,00 l 9u - 16u

Look & Learn (LL) - Inclusief: receptie & certificaat
Workshop (WS) - Inclusief: ontbijt, lunch & certificaat

Voor trainingen van L’Oréal, Schwarzkopf en Wella gelieve contact op te nemen met uw vertegenwoordiger.
Alle prijzen zijn excl. 21% btw

UPDATEBARBER
Les 1/3 Scumbag Boogie Bart Maes l 12 maart l 19u - 22u

classic looks
€450,00 / kmo €270,00

Les 2/3 Pompadour Bart Maes l 19 maart l 19u - 22u
Les 3/3 Executive Contour Bart Maes l 26 maart l 19u - 22u
Les 1/3 Fading Bart Maes l 16 april l 19u - 22u

fade & create

€450,00 / kmo €270,00

Les 2/3 New Style Look Bart Maes l 23 april l 19u - 22u
Les 3/3 Signature Cut Bart Maes l 30 april l 19u - 22u
Les 1/3 Clean Shave Saida Zahraoui l 7 mei l 19u - 22u

shave & trim

€450,00 / kmo €270,00

Les 2/3 Trimmen Saida Zahraoui l 14 mei l 19u - 22u
Les 3/3 Personal Coaching Saida Zahraoui l 28 mei l 19u - 22u

UPDATEBUSINESS*
di 20 feb

Kostprijsberekening Vicky Vermeiren l €85,00 l 19u - 22u

di 6 - 13 mrt

Video’s maken voor jouw salon Vicky Vermeiren l €150,00 / kmo €90,00 l 19u - 22u

DI 27 mrt

Meer verdienen in 10 tips Patrick Degraen l €85,00 l 19u - 22u

DI 24 apr

Klachtenbehandeling Patrick Degraen l €85,00 l 19u - 22u

DI 8 mei

Timemanagement voor salons Vicky Vermeiren l €85,00 l 19u - 22u

DI 29 mei

Een betere salonbeleving Vicky Vermeiren l €85,00 l 19u - 22u

* Stel je eigen business programma samen van twee of meer lessen en maak gebruik van de kmo-portefeuille.

UPDATEBRANDS
DI 6 feb

The Principals of KIS Color Dries Degrean & Saida Zahraoui l €45,00 l 19u - 22u

19 - 20 feb

KIS Flawless 2-daagse Apeldoorn Team KIS olv Natasja Keijzer l €525,00 / kmo €387,00

di 27 feb

Lendan Color Theorie Dries Degrean & Cindy Vanseer l €45,00 l 19u - 22u

ma 5 mrt

KIS Advanced Coloring Inge Rochus l €45,00 l 19u - 22u

di 20 mrt

Lendan Fashion Color Cindy Vanseer l €45,00 l 19u - 22u

ma 7 mei

Lendan Next Liss Age Keratine Behandeling Dries Degrean l €45,00 l 19u - 22u

di 29 mei

KIS Color Blond Inge Rochus l €145,00 / kmo €87,00 l 9u - 16u

KMO-PORTEFEUILLE
- 40% subsidie dankzij de KMO-portefeuille
- Projecten enkel geldig mits aanvraag voor datum van de cursus
- BTW dient apart betaald te worden aan Group D&D bvba
- Projecten via KMO-portefeuille kunnen niet gecrediteerd worden
- Ons erkenningsnummer: DV.0204300

HOE INSCHRIJVEN?

Via onze website www.update-academy.be,
via email info@update-academy.be
of telefonisch 011 / 29 10 73.
Betalingen worden vooraf gedaan door een factuur.

UPDATEVOORWOORD

Met trots stellen we jullie ons nieuw opleidingsprogramma voor. Een programma boordevol nieuwigheden en zelfs een nieuwe
lesgever.
Een programma dat je als salon steeds up-to-date houdt in een markt die continu evolueert. Vergeet daarom ook je medewerkers
niet. Ze zijn een belangrijke pion in je salon en daarom ook de moeite om in te investeren.
Laat ons aanbod je hier bij helpen. Volgende thema’s komen opnieuw aan bod.
UPDATE TRENDS
Wordt overspoeld met inspiratie over trends en tips die hot zijn dit voorjaar.
UPDATE MASTERCLASS
Laat je inspireren door internationale artiesten uit de kapperswereld.
UPDATE BARBER
Allerhande barber-technieken blijven zeer actueel en vind je ook terug in commerciële snitten en salons.
UPDATE ESSENTIALS
Ben je echter op zoek naar de pure echtheid van knippen en het maximaal verfijnen van je technieken op verschillende vlakken?
Dan zijn de Update Essentials iets voor jou of je medewerkers. Deze training haalt het allerbeste in je naar boven.
UPDATE BUSINESS
Vandaag moet een kapper veel meer kunnen dan knippen en kleuren. Je moet ook een goede manager zijn om je salon te leiden.
Ons Business aanbod zal zeker voor een positieve boost zorgen.
UPDATE BRANDS
Trainingen van onze huismerken KIS en Lendan. Graag meer weten over deze producten? Laat deze opleidingen dan zeker niet
aan je voorbijgaan.
Wil je graag meer informatie over onze opleidingen? Bezoek zeker onze website www.update-academy.be of bel 011 29 10 73
We kijken alvast uit naar jullie inschrijvingen en reacties.
Creatieve groet,
Dries

new
UPDATEBARBER
Naast ons vaste programma, Barber Classic Looks en
Barber Shave & Trim, hebben we een nieuwe barber
training uitgewerkt…
Barber Fade & Create
Ook de wereld van de barbiers staat niet stil en we zien
buiten de klassieke looks een evolutie naar iets minder
strak afgelijnde kapsels. We moeten immers niet onder
stoelen of banken steken dat er ook mensen zijn die
een minder sterk afgelijnde stijl verkiezen, maar die wel
vertrekt vanuit een klassieke barber look.
Bart Maes leert jullie tijdens deze drie avonden graag
deze nieuwste trends aan en leggen de nadruk op
fadingtechnieken, een moderne barber look en tenslotte
ga je zelf een hedendaagse barber look creëren.
De lessen zullen als volgt ingedeeld worden:
les 1: Fading technieken
les 2: Aanleren van een New Style classic look
les 3: Creëren van je eigen signature cut
maandag 16 - 23 - 30 april 19u - 22u

UPDATETRENDS
ONE
DAY TRAING
UPDATETRENDS
FLAWLESS

De vrouw achter Flawless is het type dat perfectie
nastreeft. Dit zie je in alles terug: haar levensstijl, haar
eetpatroon, haar uiterlijk. Ook haar haar - of het nu
lang, half lang of kort is - is tot in de puntjes verzorgd:
een perfecte coupe met een kleurcombinatie die hier
vlekkeloos op aansluit. Hier voelt ze zich het beste bij.
Kleuren die centraal staan in Flawless zijn spoiled
pink, high blue en glamour purple. Tinten die perfect
passen in het hedendaagse straatbeeld. Intens en
tegelijk ingetogen voor de zelfverzekerde vrouw. Kies
de coupe en kleur die bij je past en creëer je eigen
Flawless look.
Inge Rochus en team nemen jullie mee in de wereld
van deze trends. Ze laten verschillende knip-en
kleurtechnieken zien en vertellen daarbij hoe jullie
deze trends kunt vertalen naar salonwerk. Na het
volgen van deze trendcollectie bent u weer volledig op
de hoogte van de nieuwste knip-en kleurtechnieken
en heeft u volop nieuwe inspiratie.
Save the date…
MAANDAG 19 MAART 19u - 22u - Look & learn
maandag 16 APRIL 9u - 16u - workshop

UPDATEessentials
NEW bob vs lob

New Teacher…

Lang haar specialist Stephan Keller
Stephan Keller is zaakvoerder van het salon
‘Keller for Hair & Beauty’ in ’s-Hertogenbosch
Nederland. Na zijn titel kampioen van Nederland
in 1984 was een nieuwe ster geboren en volgde
nog meer successen in binnen -en buitenland. Hij
gaat ook aan de slag als training van de nationale
ploeg om deel te nemen aan de wereldbeker voor
kappers en werd zelfs jurylid voor het OMC (wereld
kappers organisatie).
Verder was Stephan international master trainer voor
verschillende merken haarcosmetica wereldwijd.
Momenteel is hij lang haar specialist verbonden
aan het Ministry of Beauty.
Maak samen met Stephan kennis met zijn kijk op
de wondere wereld van het opsteken.

Bob of lob? Welke look kies jij voor je klant? De bob
of lob wordt vaak aangehaald als het kapsel dat
bij iedereen zou staan. En dit klopt, mits enkele
aandachtspunten, wel degelijk. Zowel steile, krullige
en golvende types kunnen voor deze look gaan.
Voldoende variaties van deze look onder de knie
hebben is dan ook een groot voordeel voor elk salon.
Laat met deze cursus een nieuwe en frisse wind
door je salon gaan. Hazime Uzun laat verschillende
looks aan bod komen en gaat ook dieper in op de
verschillende styling -en afwerkingsmogelijkheden.
MAANDAG 12 MAART 19u - 22u - Look & learn
maandag 30 APRIL 9u - 16u - workshop

dinsdag 27 februari 9u - 16u - opsteken
dinsdag 8 mei 9u - 16u - vlechten

UPDATEpersonaltraining
stel zelf je opleiding samen

Update Academy geeft je de kans om zelf een opleiding samen te stellen voor u en uw medewerkers.
Alles is mogelijk van basic tot advanced level, van snit tot kleur of de combinatie hiervan. De
opleiding wordt in volledige samenspraak georganiseerd en u kan rekenen op dezelfde passie
en professionaliteit die we voor al onze opleidingen aan de dag leggen.
Update Personal Training kan zowel bij ons doorgaan in Update Academy als ter plaatse in uw
salon.
Een greep uit onze mogelijkheden: snittechnieken, kleurtechnieken, barber looks, barber shave
& trim, opsteektechnieken, brushingtechnieken of een combinatie hiervan.
*Geniet ook voor deze opleiding van de kmo-portefeuille.

UPDATEMASTERCLASS
kil&sanT

“Grow your business by independed education.”
In de loop van het voorjaar zal het duo KIL&SANT hun
intrede doen bij Update Academy.

UPDATEBusiness
NEW

dinsdag 6 & 13 maart 19u - 22u
Video’s maken voor jouw salon met Vicky Vermeiren
Videomarketing is de laatste jaren niet meer weg te
denken. Het inzetten van video’s om klanten aan te
trekken en verkoop te stimuleren is een strategie
die werkt.
Maar hoe neem je nu een video op? Wat moet ik
zeggen? En hoe bewerk je die? Dat is wat je leert
tijdens de workshop “Video’s maken voor jouw salon”.
In deze tweedelige workshop (telkens twee dagdelen
met een week ertussen) leer je wat je nodig hebt voor
het opnemen van een video en hoe de opbouw van
een goede video eruit ziet. Na de eerste workshop
neem je thuis je eigen videomateriaal op.
Tijdens het tweede deel leer je hoe je je video kan
bewerken.
Kortom, na deze twee workshops heb je je eerste,
volledige bewerkte video klaar om te uploaden op
Youtube en Facebook.
di 27 maart 19u - 22u
Meer verdienen in 10 tips met Patrick Degraen
Het is onvermijdelijk. Geld speelt een belangrijke
rol in onze maatschappij en iedereen werkt er hard
voor. Maar krijg je ook loon naar werken? Dit is niet
het makkelijkste onderwerp om over te spreken,
maar ook als kapper wel één om bij stil te staan!
Patrick wil daarom samen met jullie dit onderwerp
aansnijden en zonder een blad voor de mond te
nemen tot de kern gaan. Met bijna 40 jaar ervaring in
de kappersbusiness weet Patrick natuurlijk waarover
hij spreekt. Door 10 tips mee te geven wil hij jullie
helpen om uiteindelijk loon naar werken te krijgen.

Dennis Kil is al vanaf zijn veertiende werkzaam binnen het
kappersvak en heeft diverse (inter)nationale educatieve
en creatieve functies bekleed. Danielle Sant is ruim 24
jaar werkzaam binnen de media en production. Sinds
2013 hebben zij hun expertise samengevoegd en zijn de
eigenaren van KIL&SANT, een onafhankelijk bedrijf dat zich
o.a. op de kappersbranche richt voor zowel individuen als
teams. Dit doen zij aan de hand van lezingen, presentatie,
co-creatie en educatie.
Educatie is de start van een reis naar kennis, ontdekking,
zelfontplooiing en creativiteit.
De werkwijze van KIL&SANT is gericht om creatieve
processen aan te wakkeren en te integreren in jouw salon
en binnen jouw dagelijkse werkmethoden. De trainingen
en educatieve trajecten hebben als doel om meteen aan
de slag te gaan met een groei op zowel persoonlijk als
zakelijk vlak als gevolg en dit vanuit een gezamenlijke
passie voor het kappersvak. Wat zij doen, is op een hele
creatieve, emotionele en gedurfde wijze een gezonde
business te bouwen.
Hebben we jullie al doen watertanden en zin doen krijgen
in dit educatief en creatief belevingsverhaal? Blijf ons dan
op de voet volgen…
*Het KIL&SANT opleidingsprogramma zal in een
aparte brochure bekend gemaakt worden.

Inschrijvingen en meer info
over onze opleidingen?
www.update-academy.be

TRAINING CENTER

images: flawless BY KIS

Als erkend dienstverlener van de Vlaamse overheid
kan elke zelfstandige voor zichzelf en zijn personeel
een subsidie krijgen voor zijn opleidingen bij Update
Academy via de KMO-portefeuille.

Lochtemanweg 94 - 3550 Heusden-Zolder l T. 011/29 10 73 l info@update-academy.be
A part of Group D&D

