Kursusprogram
forår 2023

Kurser - forår 2023
Jylland
11.
januar

F yraftenskursus - Farveteori og teknik - Aarhus

21.-22.
januar

Herrehår/Lær at mestre Fade - weekendkursus - Aarhus

23.
januar

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - Aabenraa

30.
januar

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - Aalborg

1.
februar

RefectoCil kursus - Aarhus

6.
februar

Look and Learn - Herrehår og skæg - Aarhus

27.
februar

Curly Girl - Aarhus

6.
marts

Klip-, farve- og produktinspiration - Aarhus

20.
marts

Permanent- løft- eller strukturbehandling - Aarhus

19. april

Klip- & farveinspiration - Aarhus

Sjælland
25.
januar
22.
februar

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - nakskov
RefectoCil kursus - Næstved

1.
marts

Curly Girl - Nakskov

2.
Marts

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - herlev

fyn
16.
januar
13.
marts

RefectoCil kursus - Odense
Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - odense

Fyraftenskursus - Farveteori & teknik
Inspiration til nye farveteknikker og farveopskrifter.
Vi farver på egne medbragte modeller og fokus bliver
på nørderi og hygge.
Program:
Tid: Frivillig teori fra kl. 16.30-17.15
Arbejdes på medbragt model - kl. 17.30-21.00
Pris: 595 kr. inkl. let forplejning til jer og jeres modeller
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Undervisere: Trine Spangsberg og Karen Ørum Andersen

Farveteori & teknik

Sted og dato:
Aarhus - 11. januar 2023: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand
Aabenraa - 23. januar 2023: Frisørafdelingen EUC SYD, Stegholt 36, 6200 Aabenraa
Nakskov - 25. januar 2023: Frisør Gert, Axeltorv 13, 4900 Nakskov
Aalborg - 30. januar 2023: Hårklip, Kastetvej 48, 9000 Aalborg
Herlev - 2. marts 2023: Frisør Tibi, Gl. Klausdalsbrovej 467, 2730 Herlev
Odense - 13. marts 2023: Salon Folkebo, Hjallesevej 201, 5230 Odense M

Lash & Brow
Vil du være ekspert på bryn og vipper?
På dette kursus bliver du rustet til at lave smukke bryn og
vipper med en sikker hånd.
Kurset bliver et hands-on kursus, hvor vi bruger hinanden
som modeller. Efter dette kursus er du klar til at komme hjem
og implementere trenden i salonen.
Stærkt begrænsede pladser - skynd dig at booke din plads!

Lashes & Brows

Program:
Tid: kl. 9.00-15.00
Pris: 995 kr. inkl. let forplejning
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Undervisere: Trine Spangsberg og Karen Ørum Andersen

Sted og dato:
Odense - 16. januar 2023 - Frisør M, Munkerisvej 13, 5230 Odense M
Aarhus - 1. februar 2023 - Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand
Næstved - 22. februar 2023 - Toka Salonen, Ramsherred 15, 4700 Næstved

Look and Learn - Herrehår & skæg
Look and Learn med Glenn Graupner - en sand tryllekunstner i herreuniverset.
Glenn vil denne dag give dig en solid forståelse af form
og stil både på hår og skæg.
Læn dig tilbage og nyd en dag med Glenn og få en
masse inspiration til produkter, klippeteknikker og
værktøjsbrug.
Program:
Dato: 6. februar 2023
Tid: kl. 9.00-15.00
Pris: 1195 kr. inkl. let forplejning
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Underviser: Glenn Graupner
Sted: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Glenn Graupner
Lær at mestre Fade
Skal du lære at mestre FADE? - Weekendkursus
eller blot Look and Learn?
Om du er ny elev, assistent eller mester, så kan
du deltage. Glenn Graupner er detaljernes mand
til fade, herrehår og skæg og er meget passio
neret herom. Endvidere er Glenn Danmarks
repræsentant for Reuzel.

Glenn Graupner

Program:
Dato: 21.-22. januar 2023
Lørdag 21. januar - kl. 15.00-19.00: Look and Learn - 19.30: mulighed for fælles spisning i Århus
Søndag 22. januar - kl. 9.30-15.00: Hands-on, her arbejder vi på øvelseshoveder om formiddagen og
medbragte modeller fra kl. 12.30.
Pris: 2795 kr. for hele weekenden inkl. fællesspisning lørdag, frokost søndag, ekskl. hotel.
Look and Learn lørdag: 1195 kr. ekskl. fællesspisning, oplyses ved tilmelding hvis I ønsker at deltage.
Obs: Merpris for fællesspisning. Ekskl. hotel, vi anbefaler CabInn Aarhus.
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Underviser: Glenn Graupner
Sted: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Curly Girl
Er du nysgerrig på, hvad Curly Girl er?
Vi ser på hårets behov, snakker produkter, indhold og
styling-teknikker. Vi taler om plop, stok, cast, loc og
meget mere. Mulighed for at prøve vask og styling efter
metoden, enten på model eller dig selv, med vores godkendte Curly Girl produkter.
DER KLIPpes ikke I DETTE KURSUS
Program:
Tid: kl. 9.00-14.00
Pris: 495 kr. inkl. let forplejning
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Underviser: Lene G. Rasmussen
MEDBRING EGEN MODEL - fra kl. 12.00

Curly Girl
Sted og dato
Aarhus - 27. februar 2023 - Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand
Nakskov - 1. marts 2023 - Frisør Gert, Axeltorv 13, 4900 Nakskov

Klippe-, farve- & produktinspiration
Trine og Karen er lige hjemvendt fra London, og er
klar til at inspirere jer i nye farve- og klippeteknikker.
Vi kan denne dag sammen dele produkterfaringer
med henblik på at booste produktsalget i din salon.

Inspiration

Program:
Dato: 6. marts 2023
Tid: kl. 9.00-15.00
Pris: 595 kr. inkl. let forplejning
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Undervisere: Trine Spangsberg og Karen Ørum Andersen
Sted: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Permanent, løft eller strukturbehandling
Om du er ny elev, assistent eller mester som trænger
til inspiration og genopfriskning af permanentteknikker? - Så er det nu.
Trine Birkerod’s hjerte banker for permanent.
Vi skal have permanenten tilbage på salonerne,
så derfor arbejder vi i nye, hurtige og anderledes
oprulninger, så I bliver godt klædt på til ny inspiration
til jeres kunder.

Trine Birkerod

Program:
kl. 9.00-9.30: Vi starter dagen med kort teori og gennemgang af vores permanentvæsker og lignende
kl. 9.30-10.00: Gennemgang af oprulningsteknikker
kl. 10.00-15.30: Vi arbejder på medbragte modeller. Vi anbefaler 2-3 stk. pr. assistent og 2 pr. elev
Dato: 20. marts 2023
Tid: kl. 9.00-15.30
Pris: 1.195 kr. inkl. let forplejning
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Underviser: Trine Birkerod
Sted: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand
Medbring selv modeller fra kl. 10.00

Klip & farveinspiration
DAGSKURSUS - VI GENTAGER succesen
En dag fyldt med inspiration til salonvenligt hår, klip, farve
og struktur.
Jeg elsker mit arbejde - at arbejde med håret og ikke imod
det. Jeg tager altid udgangspunkt i kunden og finder den
bedste løsning, så det er nemt og klædeligt for den enkelte.
En lille detalje kan ofte være det, som gør helheden perfekt!

Julie Jacobsen
Program:
Dato: 19. april 2023
Tid: kl. 9.00-15.30
Pris: 1.195 kr. inkl. let forplejning
Tilmelding: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-pro.dk
Undervisere: Julie Jacobsen
Sted: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Hair, fashion & party
Årets julefrokost 2023

Sæt allerede nu kryds
til næste års julefrokost
lørdag den 28.10.2023

I nspiration til kr ø llet h å r

krøller & bølger

CURL CREAM

AMPLIFIER
Giver hold og kontrol til definerede krøller og bølger i håret.
Beskytter mod luftfugtighed.
Anvendelse: påføres i håndklædetørt hår fra hårbunden og ud til spidserne.
Twist håret i sektioner for at definere krøller og bølger. Skal ikke skylles ud.

SILKY BOND

L E AV E - I N C R E A M
Koncentreret leave-in creme med Omniplex kompleks og Vegetabilsk Keratin.
Hjælper med at reparere skadede længder og forsegler spaltede spidser.
Anvendelse: påføres i vådt eller tørt hår, fra midt på håret ud til spidserne.

M AT T E F I B E R PA S T E

F l e x i b l e s t r o n g h o l d | M a t te f i n i s h
Matte fiber paste med fleksibelt, stærkt hold.
Anvendelse: Brug fingrene til at fordele produktet
i håret og sæt det som ønsket.

Design Professionel kurser - forår 2023
Kurser - forår 2023
Jylland
11.
januar

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - Aarhus

21.-22.
januar

Herrehår/Lær at mestre Fade - Aarhus

23.
januar

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - AAbenrAA

30.
januar

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - Aalborg

Du kan bestille på
telefon eller på mail:
Tlf.: 8624 9055

1.
februar

RefectoCil kursus - Aarhus

6.
februar

Look and Learn - Herrehår og skæg - Aarhus

27.
februar

Curly Girl - Aarhus

6.
marts

Klip-, farve- og produktinspiration - Aarhus

20.
marts

Permanent- løft- eller strukturbehandling - Aarhus

19. april

Tilmelding
til kursus:

klip- & farveinspiration - Aarhus

Mail: kursus@design-pro.dk

Design Professionel
Design Professionel for frisører

Sjælland
25.
januar
22.
februar

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - nakskov

RefectoCil kursus - Næstved

1.
marts

Curly Girl - Nakskov

2.
marts

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - herlev

fyn
16.
januar
13.
marts

RefectoCil kursus - Odense

Fyraftenskursus - Farveteori og teknik - odense

Husk at medbringe:
Kappe, farveforklæde, sakse, kamme, børster, føn, klippe
maskiner, glattejern m.m. på kurserne, der inkluderer arbejde
på model eller hoved.
Afmelding:
Hurtigst muligt. Ved afmelding af kursus 2 uger før skal der betales
25% af kursusprisen. Ved afmelding af kursus 1 uge før, skal der
betales 100% af kursusprisen. Tilmelding til kurserne er bindende.
Betalingsfristen er 8 dage.
Aflysning:
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurser, senest 14 dage før ved
for få tilmeldinger. Alle får besked ved aflysning.
Varebestilling:
Hvis du ønsker at bestille varer med hjem fra et kursus, skal ordren
afleveres på kontoret, om morgenen, og vil så være færdigpakket
ved kursets afslutning.

Din samarbejdspartner

Design Professionel
Sintrupvej 25B
8220 Brabrand
8624 9055
www.design-pro.dk

