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MAKE IT HAPPEN
Droom je van een carrière als professioneel make-up artist? Of wil
je jezelf mooi kunnen opmaken? Dan bieden onze opleidingen je
de mogelijkheid om deze droom waar te maken.
Waar wacht je nog op?! We leren je graag alle basis en gevorderde
make-up technieken zodat je na het doorlopen van onze
professionele opleidingen in staat bent om complete beauty looks
tevoorschijn tetoveren!

info@eventhoeve.be

Wie ben ik?
Marijke

PROFESSIONEEL FOTOGRAFE EN MAKEUP ARTIESTE

Professioneel en deskundig
Als master pedagoog en ervaren make-up
artieste begeleid ik je met je eerste stappen
in de make-up wereld. Ik leer je alle
basiscompetenties en nadien de meer
gevorderde technieken. Samen verdiepen
we in verschillende thema's o.m.
bruidsmake-up, feestmake-up, smokey
eyes, festival make-up, ... . Theorie zetten we
meteen om in praktijk, want al doende leer
je het meest!

Gezond en natuurlijk
We werken steeds met natuurlijke,
minerale producten. Gezond voor de huid
en niet getest op dieren (cruelty free).
Minerale make-up is vrij van geur- en
kleurstoffen, irriteren de huid niet en
bieden een natuurlijke bescherming tegen
de zon.

Wil jij...
leren werken met een waaier aan make-up producten en materialen?
basis- en gevorderde make-up technieken aanleren?
bruidjes laten stralen op hun grootste dag?
je make-up skills perfectioneren?
de perfecte look creëren voor elk feest en gelegenheid?
in één opleiding uitgroeien van beginner tot volleerd visagist?
snel starten als professioneel make-up artiest?
starten als bijberoeper?
je eigen beautystudio openen?

Dan is een opleiding van de EventHoeve Academy de beste
keuze voor jou!

info@eventhoeve.be
www.eventhoeve.be

BASISOPLEIDING
€359

De basisopleiding bestaat uit vier contactmomenten van een halve
dag (3uur). We focussen op de basistechnieken voor het
maquilleren van het gelaat en de ogen. We verdiepen ons in het
make-up materiaal, maken kennis met de kleurencirkel en passen
de theorie onmiddellijk toe in praktijk. Na het doorlopen van de
basisopleiding heb je alle basistechnieken onder de knie om een
natuurlijke daglook te creëren. Je weet welke concealer en
foundation te kiezen en kan een mooie oogschaduw aanbrengen.

Les
Les
Les
Les

1: Kennismaking, materiaal, hygiëne, concealer, foundation
2: Marketing, kleurencirkel, oogschaduw, mascara
3: Daglook
4: bruids make-up

Na afloop van elke les houden we een korte fotoshoot. Zo bouw je snel een mooi portfolio
uit met professionele foto's die je kan gebruiken op bvb. je social media.

ALLROUNDOPLEIDING
€649

Na het doorlopen van de basisopleiding scherpen we je skills
verder aan in de allround opleiding. Deze opleiding bestaat uit
acht (4 basis + 4 allround) contactmomenten van een halve dag
(3u). Na het afronden van de allround opleiding heb je alle
technieken in de vingers om zelf professioneel aan de slag te gaan
en je eerste stappen te zetten als professioneel make-up artiest.

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

1: Kennismaking, materiaal, hygiëne, concealer, foundation
2: Marketing, kleurencirkel, oogschaduw, mascara
3: Daglook
4: bruids make-up
5: feest-make-up
6: Smokey eye & wing
7: Cateye & contouring
8: Festival make-up

Na afloop van elke les houden we een korte fotoshoot. Zo bouw je snel een mooi portfolio
uit met professionele foto's die je kan gebruiken op bvb. je social media.

Benodigde
materialen?
De EventHoeve Academy is ingericht met professionele make-up tafels,
voorzien van wit licht. Elke werkruimte is voorzien van wattenstaafjes,
wattenschijfjes en reinigingswater. Tijdens de opleiding mag je vrij
gebruik maken van alle make-up producten die aanwezig zijn. We gaan
aan de slag met de minerale make-up van Bellapierre.
Een vereiste om een mooie make-up te kunnen aanbrengen is een
professionele borstelset. Zonder goed materiaal zal je nooit de
gewenste look mooi op het gelaat kunnen aanbrengen. Tijdens de
lessen gebruikt elke cursist zijn eigen persoonlijke borstelset. Indien
gewenst kan je een borstelset aankopen of huren bij de Eventhoeve.
De 16-pieces vegan brush set van She Iss omvat alles wat je nodig hebt
om jouw make-up producten aan te brengen. Deze borstels zijn
essentieel om professioneel aan de slag te gaan en de mooiste looks te
creëren.
Prijs: €360 + gratis rosé gold koker
Huurprijs: €25 per les
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www.eventhoeve.be

INSCHRIJVINGSGELD
Inbegrepen is individuele begeleiding en coaching op maat door
een ervaren, professionele en gediplomeerde opleider en make-up
specialist. Het gebruik van de speciaal ingerichte beautyruimte met
hollywoodspiegels is inbegrepen, alsook het gebruik van alle makeup producten. Inclusief is ook een handige, uitgebreide cursus met
stappenplannen en gratis parking. Tenslotte wordt elke les
afgerond met een professionele fotoshoot die je voorziet van mooie
foto's voor je portfolio en social media.

info@eventhoeve.be

Kleine
groepen
DE GROEPEN BESTAAN UIT MINIMUM
TWEE, MAXIMUM ACHT CURSISTEN.
IDEAAL VOOR INDIVIDUELE COACHING OP
MAAT! DE LESSEN VINDEN PLAATS IN
EEN GEZELLIGE HUISELIJKE SFEER,
PLEZIER EN LEREN STAAT VOOROP!

Praktijkgericht
We gaan onmiddellijk praktisch aan de slag,
de theorie passen we al doende toe. Je
hoeft zelf geen model te voorzien, alle
cursisten oefenen op elkaar. Elke week
wisselen we van partner zodat je
kennismaakt met verschillende
gelaatsvormen en types.

Waarom is deze
opleiding iets voor jou?
Deze basis-/allroundopleiding is het
perfecte opstapje voor jouw carrière in de
beautybranche. Je krijgt de belangrijkste
make-uptechnieken in de vingers. Je legt
de basis voor een eigen schoonheidssalon
of voor een verdere specialisatie in visagie.
Zo ga jij eindelijk professioneel aan de slag
met jouw passie voor beauty en make-up.
Echt iets voor jou!

MAKE IT HAPPEN...
Schrijf je nu in via www.eventhoeve.be en make your
dreams come true!

info@eventhoeve.be

