
kursusprogram
forår 2019



Få en klippeklar elev hjem efter 10 dages sammenhængende intensivt 
klippekursus med fokus på dameklip og fønteknikker, dog 1 dag midtvejs 
med herre arbejde. Kurset varer ialt 120 timer. 
Kurset er planlagt så du kun har et minimum af tabt arbejds fortjeneste.

Dato: lørdag den 26. januar, kl 8.00 og slutter  
mandag den 4. februar, kl.19.00. Begge dage inklusive.

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Pris: 12.500 kr. 

tilmelDing: www.hckurser.dk eller din Account Manager.

Vi gentager succesen fra foråret og har igen inviteret Djani Pelo, så 
endnu flere kan nyde godt af alt Djani’s viden om herrehår og skæg.
Djani laver demoer om formiddagen, og efter frokosten er der hands on. 
Som udgangspunkt arbejder du på øvelseshoved ellers medbring 
gerne 2 stk. modeller til kl. 12.00.

Djani Pelo har været frisør i 11 år og driver til dagligt en salon i hjertet  
af Odense sammen med sin kæreste. De seneste 3 år med ekstra  
fokus på barberverdenen. En af Djani’s specialer er Bald-skinfade  
og præger på den måde barberkulturen, hvor der er ekstra fokus  
på manden og det maskuline udtryk.

Dato: den 18. februar 2019

tiD: 9.30-15.30

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Pris: 995 kr. inkl. rundstykke, frokost og øvelseshoved

tilmelDing: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-frisor.dk

Herrekursus Demo/HanDs on meD Djani Pelo

intensivt elev Damekursus - 10 Dage - ialt 120 timer



Vi har denne aften fornøjelsen af, at præsentere et fantastisk mix af det feminine og det masku-
line indenfor vores branche. Kom og se klip, styling, fede farver, make-up, langt hår, barber-
work og meget, meget mere, når nogle af verdens bedste indenfor hvert sit felt, går på scenen 
sammen denne aften i Aarhus.

meD os På scenen Har vi bl.a.: 
benjamin Higgins er dansk ambassadør for det hollandske barberkoncept Schorem og driver 
egen salon i Svendborg. 

maria møller er tidligere vinder af DM i langt hår, og laver i dag styling og Make-up for 
diverse blade og tv-programmer, sideløbende med at hun driver egen salon i Odense. 

lori leib er Creative Director og Make-up artist hos Bodyography, og til dagligt bosiddende i San Diego. 

Palle Freese er stifter af og underviser for undervisningskonceptet Hair Construction, hvilket 
han har stor succes med, både i Danmark og ude i verden.

Det bliver en fantastisk aften, så book din billet allerede nu og nyd en aften i selskab med dine kollegaer.

Det sker: Lørdag den 9. Marts 2019 - Kl. 17.00 - 22.00
steD: Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Aarhus 
Pris: 649 kr. inkl. velkomstdrink, middag inkl. 1 genstand og kaffe/kage
tilmelDing: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-frisor.dk
 
aFtensProgram: 
17.00 - 17.30 Ankomst og velkomstdrink 
17.30 - 18.30 Middag
18.30 - 20.00 Show 1. del
20.00 - 20.30 Kaffe/kage
20.30 - 21.45 Show 2. del
21.45 - 22.00 Afslutning og tak for i aften.

Hvis I ønsker at overnatte og evt. udforske nattelivet i Aarhus, ligger følgende hoteller i  
gå-afstand fra Tubinehallen.
 
comwell Hotel aarHus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus, Tlf. 8672 8000
Book værelse på Comwell med rabat: Enkeltværelse inkl morgenmad 998 kr. dobbeltværelse + 200 kr.
book værelse På: booking.aarhus@comwell.dk - bookingkode: 5062423
(Gælder så længe, at der er ledige værelser, dog senest 31. Januar 2019).
 
First Hotel atlantic, Europaplads 10, 8000 Aarhus, Tlf. 8613 1111
Book værelser på Atlantic med rabat f.eks: ”Standard Twin” værelse - 870 kr. ved 2 personer 
inkl. morgenmad +100 kr.
book værelse På: group.atlantic@firsthotels.dk - bookingkode: Frisør2019.
(Gælder så længe, at der er ledige værelser, dog senest 22. februar 2019).

Design ProFessionel inviterer til Forårets store Hair event



Herrekursus Demo/HanDs on meD Djani Pelo

Dato: lørdag den 26. januar, kl. 8.00 og slutter mandag den 4. februar, kl.19.00. Begge dage inklusiv. 

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Pris: 12.500 kr.

tilmelDing: www.hckurser.dk eller din Account Manager.

intensivt elev Damekursus - 10 Dage - ialt 120 timer

Dato: den18. februar 2019 

tiD: 9.30-15.30

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Pris: 995 kr. inkl. rundstykke, frokost og øvelseshoved

tilmelDing: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-frisor.dk

Dato: den 4. marts 2019 

tiD: kl. 9.30-15.30 

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Pris: 1095 kr. inkl. rundstykke og frokost. Ønsker du at købe øvelseshovedet med hjem, er prisen 1349 kr.

tilmelDing: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-frisor.dk

langtHårskursus komb. Demo/HanDs on meD maria møller

Dato: 20. marts 2019 

tiD: kl. 9.30-15.00

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Pris: 295 kr. inkl. rundstykke og sandwich

tilmelDing: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-frisor.dk

Farvekursus basic/grunDlæggenDe

Datoer: Lørdag den 6. april - mandag den 8. april - kl. 8.00-20.00, lørdag den 27. april - mandag  

den 29. april kl. 8.00-20.00 og mandag den13. maj kl. 08.00-20.00.

Pris: 7995 kr.

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

tilmelDing: www.hckurser.dk eller din Account Manager.

intensivt elevHerrekursus/mens basic - 7 Dage - ialt 74 timer

TilmeldT anTal
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TilmeldT anTal

TilmeldT anTal

TilmeldT anTal

disse sider kan Tages ud og hænges op
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20.03.2019
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disse sider kan Tages ud og hænges op

Vi har denne aften fornøjelsen af, at præsentere et fantastisk mix af det feminine og det masku-
line indenfor vores branche. Kom og se klip, styling, fede farver, make-up, langt hår, barber-
work og meget, meget mere, når nogle af verdens bedste indenfor hvert sit felt, går på scenen 
sammen denne aften i Aarhus.

meD os På scenen Har vi bl.a.: 
benjamin Higgins er dansk ambassadør for det hollandske barberkoncept Schorem og driver 
egen salon i Svendborg. 

maria møller er tidligere vinder af DM i langt hår, og laver i dag styling og Make-up for 
diverse blade og tv programmer, sideløbende med at hun driver egen salon i Odense. 

lori leib er Creative Director og Make-up artist hos Bodyography, og til dagligt bosiddende i San Diego. 

Palle Freese er stifter af og underviser for undervisningskonceptet Hair Construction, hvilket 
han har stor succes med, både i Danmark og ude i verden.

Det bliver en fantastisk aften, så book din billet allerede nu og nyd en aften i selskab med dine kollegaer.

Det sker: Lørdag den 9. Marts 2019 - Kl. 17.00 - 22.00
steD: Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Aarhus 
Pris: 649 kr. inkl. velkomstdrink, middag inkl. 1 genstand og kaffe/kage
tilmelDing: 8624 9055
 
aFtensProgram: 
17.00 - 17.30 Ankomst og velkomstdrink 
17.30 - 18.30 Middag
18.30 - 20.00 Show 1. del
20.00 - 20.30 Kaffe/kage
20.30 - 21.45 Show 2. del
21.45 - 22.00 Afslutning og tak for i aften.

Hvis I ønsker at overnatte og evt. udforske nattelivet i Aarhus, ligger følgende hoteller i  
gå-afstand fra Tubinehallen.

comwell Hotel aarHus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus, Tlf. 8672 8000
Book værelse på Comwell med rabat: Enkeltværelse inkl morgenmad 998 kr. dobbeltværelse + 200 kr.
book værelse På: booking.aarhus@comwell.dk - bookingkode 5062423
(Gælder så længe, at der er ledige værelser, dog senest 31. Januar 2019).
 
First Hotel atlantic, Europaplads 10, 8000 Aarhus, Tlf. 8613 1111
Book værelser på Atlantic med rabat f.eks: “Standard Twin” værelse 870 kr. ved 2 personer 
inkl. morgenmad +100 kr.
book værelse På: group.atlantic@firsthotels.dk - bookingkode: Frisør2019
(Gælder så længe, at der er ledige værelser, dog senest 22. februar 2019).

Design ProFessionel inviterer til Forårets store Hair event09.03.2019 TilmeldT anTal



Dagen er en blanding af demo og workshop på øvelseshoveder,  
da det handler om, at se og prøve så meget som muligt denne dag.

Med udgangspunkt i enkelte basisteknikker vil Maria Møller udfordre 
kreativiteten og lade sig inspirere af jeres ønsker og den kommende 
konfirmations- og bryllups sæson. Maria Møller har tidligere vundet 
DM i langt hår, lavet Make-up og været stylist på diverse film og  
undervist for Design Professionel.

Dato: den 4. marts 2019

tiD: kl. 9.30-15.30

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Pris: 1095 kr. inkl. rundstykke og frokost.  
Ønsker du at købe øvelseshovedet med hjem, er prisen 1349 kr.

tilmelDing: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-frisor.dk

langtHårskursus kombineret Demo/HanDs on meD maria møller

Er du ny assistent/elev, eller har du blot brug for, at få opfrisket den 
grundlæggende farveteori, så er dette kursus lige noget for dig. På 
dette kursus vil der være stor fokus på teori og farve teknikker til hver-
dagsbrug. Vi starter dagen med teori og en god snak herom, og om 
eftermid dagen arbejder vi på modeller.

Dato: den 20. marts 2019

tiD: kl. 9.30-15.00

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand

Pris: 295 kr. inkl. rundstykke og sandwich

tilmelDing: tlf.: 8624 9055 eller mail: kursus@design-frisor.dk

Farvekursus basic/grunDlæggenDe



Vi kører 7 dages intensiv undervisning af 12 timer. Din elev opnår 
sikkerhed i håndtering af kunder samt servicering af herreklientellet i 
salonen. Kurset er planlagt så du kun har et minimum af tabt arbejds-
fortjeneste, da kurset afholdes 2 x lørdag-mandag. Sidste dag er 12 
intensive timer, hvor vi pudser de sidste detaljer af og viser eleverne 
de nyeste trends inden for herrehår.

Datoer: Lørdag den 6. april - mandag den 8. april - kl. 8.00-20.00, 
lørdag den 27. april - mandag den 29. april kl. 8.00-20.00 og  
mandag den13. maj kl. 08.00-20.00.

Pris: 7995 kr.

aDresse: Design Professionel, Sintrupvej 25B, 8220 Brabrand.

tilmelDing: www.hckurser.dk eller din Account Manager.

intensivt elevHerrekursus/mens basic - 7 Dage - ialt 74 timer



Din samarbejDspartner

Design Professionel   •   sintruPvej 25B   •   8220 BraBranD   •   8624 9055

Husk at meDbringe:
Kappe, farveforklæde, sakse, kamme, børster, føn, klippemaskiner,  

glattejern m.m. på kurserne, der inkluderer arbejde på model eller hovede.

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 og klar når kurset slutter.

Tilmelding Til kursus sker på deTTe nummer: 

Tlf.: 8624 9055


