Design Professionel inviterer til forårets store Hair Event

Det sker
Lørdag d. 9. Marts 2019
Kl. 17.00 - 22.00
Sted: Turbinehallen, kalkværksvej 12,
8000 Århus
Pris: 649,- inkl. Velkomstdrink,
middag inkl. 1 genstand og kaffe/kage
Tilmelding: 86249055
eller ved din Account Manager
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 del 2
21.45 - 22.00 Afslutning og tak for i aften.

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

Vi har denne aften fornøjelsen af, at præsentere et fantastisk mix af det
feminine og det maskuline indenfor vores branche.
Kom og se klip, styling, fede farver, make-up, langthår, barberwork og meget, meget
mere, når nogle af verdens bedste indenfor hvert sit felt, går på scenen sammen denne
aften i Århus.
Med os på scenen har vi bl.a.:


Benjamin Higgins er dansk ambassadør for det hollandske barber
koncept 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.

Book din billet allerede nu.
Hvis I ønsker at overnatte og evt. udforske nattelivet i Århus,
ligger følgende hoteller i gå afstand fra Tubinehallen.
Comwell Hotel Århus, Værkmestergade 2, 8000 Århus, Tlf. 86728000
Book værelse på Comwell med rabat - inkl. morgenmad.
enkeltværelse 998,- dobbeltværelse + 200,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 Århus, Tlf. 86131111
Book værelser på Atlantic med rabat - inkl. morgenmad.
f.eks: “Standard Twin” værelse 870,- dobbeltværelse + 100,Book værelse på: group.atlantic@firsthotels.dk bookingkode FRISØR2019
( Gælder så længe, at der er ledige værelser, dog senest 22. februar 2019)

