
Open Make-up Trainingen
Dag 1. Thema: Leer de kunst van een mooie en natuurlijke make-up aanbrengen

Tijdens deze make-up-training leer je op een praktische manier in een handomdraai een mooie natuurlijke 
make-up aan te brengen.   

Alles over veilige en natuurlijke producten en technieken om een make-up aan te brengen, komen aan 
bod. Je leert stapsgewijs alle onderdelen vanaf het aanbrengen van een foundation tot het kiezen van de 
beste kleur lipstick. 

Deze betaalbare training is leerzaam, praktisch en leuk. Stapsgewijs leer je prachtige jukbeenderen, volle 
lippen en stijlvolle wenkbrauwen te creëren die iedere vrouw op een natuurlijke manier mooi maken. 
Tijdens de make-up-les leer je:

• welke foundations bij welke huid en gelegenheid te gebruiken en hoe je het aanbrengt.
• schaduweffecten en accenten aan te brengen met camouflage en rouge.
• stapsgewijs oogmake-up aan te brengen.
• gezichtsvormen te corrigeren. 
• kleuren te gebruiken.
• de vorm van de wenkbrauwen passend te maken bij de gezichtsvorm.
• mooie volle lippen te creëren.

Praktijk
Tijdens het praktijkgedeelte leer je stapsgewijs alle onderdelen van de make-up aan te brengen. Eerst krijg 
je een demonstratie te zien en daarna ga je onder deskundige begeleiding zelf aan het werk.

Trainster
Desiree Bakker drievoudig Nederlands kampioen Avond- en Fantasiemake-up.
Desiree is gediplomeerd visagiste, hairstyliste en schoonheidsspecialiste met ruim 20 jaar ervaring. Ze 
werkt regelmatig voor tal van opdrachtgevers, zoals bij musicals, modeshows en voor de media. Ze 
verzorgt fotoshoots, (individuele) make-up-workshops en make-up en hairstyling voor bruiden en veel 
modellen.

Desiree is eigenaresse van schoonheidssalon Excellence in 
het Zeeuwse Goes waar ze inmiddels 22 jaar fulltime met veel 
plezier haar klanten adviseert op het gebied van make-up en 
huidverbetering. Naast haar passie voor make-up heeft ze 
liefde voor schoonheid. 

Haar motto                    
Gebruik make-up om de persoonlijkheid van je cliënt te 
accentueren. Durf te experimenteren met make-up, door het 
vaak te doen word je steeds beter. Oefening baart kunst!

Duur van de training:
1 dag (9:30 tot 16:30 uur) 
inclusief lunch  
                                

Groepsgrootte:
maximaal 10 deelnemers
 

Doelgroepen:
schoonheidsspecialistes, make-
up specialisten en adviseurs.

Z.o.z.



Open Make-up Trainingen
Dag 2. Thema: Leer de kunst van een sprankelende avond- en feestmake-up

Tijdens deze training leer je te werken met toptechnieken en speciale effecten, speciaal voor avond- en 
feestmake-up. Desiree Bakker, drievoudig Nederlands kampioen Avond en Fantasiemake-up is je 
trainer. 

Leer alle kneepjes van het vak van het corrigeren van de gezichtsuitdrukking tot een sprankelende 
feestmake-up. Na de training kun je speciale technieken toepassen, zoals de shaping-techniek, wimpers 
plakken en de populaire smokey eye-techniek.

Alle kennis en technieken komen aan bod tijdens deze interessante en leuke training waarin je inspiratie 
krijgt door te experimenten met kleuren en technieken.

Tijdens de make-up-training leer je:
• speciale make-up effecten aan te brengen.
• mooie schaduweffecten te maken.
• hoe je ogen laat stralen.
• smokey eyes te maken.
• kleureffecten toe te passen.
• feest-, foto- en avondmake-up te creëren.

Praktijk
Tijdens het praktijkgedeelte leer je stapsgewijs alle onderdelen van de make-up aan te brengen. Eerst krijg 
je een demonstratie te zien en daarna ga je onder deskundige begeleiding zelf aan het werk.

 
Data: Dag 1 - maandag 21 september 2020  / Dag 2 - dinsdag 22 september 2020
 Dag 1 - maandag 26 oktober 2020  / Dag 2 - dinsdag 27 oktober 2020

HUIDEXPERT CLUB LID! Prijs per dag: € 135; voor deelname aan beide dagen achter elkaar: € 225. 
NOG NIET LID? Prijs per dag: € 195; voor deelname aan beide dagen achter elkaar: € 375.

Onderdeel prijs: gebruik koffie/ thee, lunch, gebruik scholing- en trainingsmaterialen, diverse formulieren 
en een certificaat na afloop.

Duur van de training:
1 dag (9:30 tot 16:30 uur) 
inclusief lunch  
                                

Groepsgrootte:
maximaal 10 deelnemers
 

Doelgroepen:
schoonheidsspecialistes, make-
up specialisten en adviseurs.

Z.o.z.


