BROCHURE
MAKE-UP ARTIST

... Make-up is
art, beauty is
spirit ...

OVER MIJ

'EEN CREATIEVE BEZIGE BIJ'
Dankjewel voor je interesse in de EventHoeve
Academy. Laten we even kennismaken, ik ben
Marijke, mama van twee kapoenen, adjunct
directeur in een secundaire school, fotografe
make-up artist en zaakvoerder van de
EventHoeve.
Gepassioneerd voor ondernemen, make-up en
fotografie bracht ik alles samen in één concept
nl. De EventHoeve. Bij ons kan je terecht voor
fotografie, workshops, (bruids-)haar- en makeup en vanaf nu ook voor opleidingen.
Het oprichten van de EventHoeve academy is
voor mij de kers op de taart...! Mijn ervaring in
onderwijs en vorming combineren met mijn
kennis en vaardigheden in make-up ... I LOVE IT!
In deze infobrochure kan je alle informatie
terugvinden omtrent onze make-up opleidingen.
Neem alles rustig door en heb je nog vragen,
aarzel niet ons te contacteren!
tel: 0486 16 34 98 of info@eventhoeve.be

'With a good make-up brush every
women can be an artist...'

WAT MAG JE
VERWACHTEN?
Professioneel en deskundig
Ervaren vakdocenten leiden je op tot een
professionele make-up artist. Je leert alle
technieken om als make-up artist je eerste
stappen in de make-up wereld te zetten. We
bereiden je voor op alle soorten visagie: van
bruidsmake-up tot smokey eyes en zelfs make-up
voor fashionshoots en fotografie.

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 én
bieden een natuurlijke bescherming tegen de zon.

Leerrijk en genieten
Je doorloopt verschillende modules met elk hun
focus en specialiteit. Je wordt breed opgeleid en
kan voortaan zelf aan de slag met de nodige tips
& tricks.

Practice makes perfect
Maak kennis met je gemotiveerde
klasgenoten en bouw aan een hecht
netwerk. Je hoeft geen model mee te
brengen, we oefenen op elkaar! Leren
doen we met en van elkaar.

Digitale cursus

Creativity never goes
out of style

Bij inschrijving ontvang je een uitgebreide
interessante digitale cursus. Deze omvat
de theorie die we tijdens de opleidingen in
praktijk brengen. De cursus biedt de
nodige handvaten en geeft extra info bij al
je vragen.

Druk je stempel en ga op zoek naar jouw
persoonlijke stijl. Wat onderscheid jou
van andere make-up artists?
Je krijgt de nodige ruimte en vrijheid om
zelf looks te creëren en uit te testen.
Allerlei thema's komen aan bod.

Pimp your portfolio
Niet alleen je make-up creaties maar ook
marketing en PR zijn een belangrijk thema
doorheen de opleiding. Zet jezelf als MUA in de
markt en bouw je portfolio uit. Tijdens de
opleidingen maken we professionele foto's in
de fotostudio.

Locatie
De EventHoeve is gelegen in een
gerenoveerde authentieke vierkantshoeve.
Je volgt les in een ruime, professionele
make-up en fotostudio. Onze
hollywoodtafels met verlichting zorgen voor
de perfecte lichtinval. Al het materiaal, alle
producten zijn ruim voorhanden.

Wil jij...
leren werken met een waaier aan producten
en make-upmaterialen?
bruidjes laten stralen op hun grootste dag?
de perfecte look creëren voor elke
gelegenheid en voor elk gezicht?
in één opleiding uitgroeien van beginner tot
visagist?
snel starten als professioneel makeupartiest
je eigen beautystudio openen

Life isn't perfect
but make-up can
be.

Dan is de opleiding make-artist van de
EventHoeve Academy de beste keuze voor jou!

Tijdens de MUA pro-opleiding doorloop je vier
modules met telkens twee lesmomenten. We
ronden de opleiding af met een examen. Na
positief verloop ontvang je een officieel
getuigschrift en kan je aan de slag als MUA. Na
het doorlopen van deze opleiding beschik je over
alle vaardigheden om als make-up artist aan de
slag te gaan (€449).
Wil je niet de allround opleiding volgen, dan
kan je er ook voor kiezen om elke module apart
(€135) te volgen of om op een hoger niveau in
te stappen, afhankelijk van je startniveau en
interesse.
Maak ook kennis met onze
specialisatiecursussen (zie verder in de
brochure)

*Alle prijzen inclusief gebruik make-up producten,
locatie, professionele begeleiding en BTW
*minimum vier deelnemers per module

Module 1: Beginner

Module 2: Average

Module 3: Skilled

-Les 1 (3u): Introductie

-Les 3 (3u):Avondmake-

texturen en materialen

up

-Les 5 (3u): Oog-, lip- en

-Les 7 (3u): Moodboard

-Les 2 (3u): Flawless skin

-Les 4 (3u):Bridal make-

-Les 6 (3u): Shaping,

-Les 8 (3u): Examen

€ 135 per module

€ 135 per module

& Natural day make-up

€135 per module

wenkbrauwcorrecties

up

€ 135 per module

highlighting, cateye & wing

Volledige MUA pro - opleiding: € 449

module 4: expert
& facechart

MODULE 1: BEGINNER
- Let's meet
- Marketing, PR & portfolio
- Voorbereiding en hygiëne
- Inhoud van je make-up tas
- Kleurenleer
- Bepalen van het huidtype
- Foundation, concealer & camouflage
- Vullen en shapen van de
wenkbrauwen
- Blush, highlight & shadow
- Oogschaduw en eyel

Een professioneel make-up artist creëert voor
elke gelegenheid en elke gezichtsvorm de
perfecte look.
Tijdens de eerste module leer je concealen,
schaduwen, blenden en nog zo veel meer! Je krijgt
de belangrijkste make-up technieken vlot in de
vingers. Van foundation, eyeliner tot
wenkbrauwen en oogschaduw.
Hier leg je de basis voor elke make-up look en zet
je de eerste stappen in een verdere specialisatie
in visagie. Ook als je jezelf gewoon beter wil leren
opmaken is deze module/opleiding helemaal je
ding!

'Blending is my cardio...'

MODULE 2: AVERAGE
- Verloop van een proefsessie
- Make-up, kapsel, sieraden en jurk
als één geheel
- De perfecte bruidsmake-up
- Smokey eyes
- Party make-up
In module twee stomen we je klaar om elke bruid
te doen stralen met een flawless skin op haar big
day en gasten te voorzien van een
party-/avondmake-up.
Je bouwt mee aan het zelfvertrouwen van de bruid
en zorgt voor een photo-ready face. Je kent de
juiste technieken om haar natuurlijke schoonheid in
de verf te zetten. Van de teint perfectioneren tot
gedetailleerde oogmake-up, color blending en het
accentueren van de lippen.
Je brengt een perfecte feest- & avondmake-up
look aan, voor de suite van een bruiloft, voor
feestjes, communies, feestdagen, ... .
Na deze module ben jij skilled in bruids- en
partymake-up en til je de term bridal artistry naar
een heel nieuw level.

'Wake up & make-up...'

*Om module twee te kunnen starten dien je module
één succesvol te doorlopen.

MODULE 3: SKILLED
- Oogkleur en oogschaduw
- The perfect lip
- Shaping
- Highlighting
- Contouring
- Cateye
-Wing
- Valse wimpers
Verbeter je skills en creëer picture-perfect looks!
Soms willen bruidjes/klanten net dat ietsje meer:
een cateye, wing, contouring, ... .
Tijdens module 3 specialiseer je verder in
verschillende make-up looks. Je leert je make-up
afstemmen op de veeleisende verwachtingen van
klanten.
Je leert verschillende technieken om het gelaat te
natuurlijk te shapen en de mooiste gelaatstrekken
te accentueren.
*Om module drie te kunnen volgen dien je module
één succesvol te doorlopen.

'I would stop wearing make-up but i'm not a
quitter...'

MODULE 4: EXPERT
- Jij als make-up artist
- Aan de slag met een moodboard
- Creatie look
- Werken met een facechart
- look kokpiëren naar het gelaat
- Examenopdracht
In de laatste module druk je je stempel op wie jij
bent als make-up artist. Je creëeren een
moodboard in een look volledig naar jouw stijl. Je
gaat aan de slag met een facechart en stelt je visie
visueel voor.
Je slaagt erin om de gecreëerde look feilloos op
het gelaat aan te brengen.
Tijdens de examenopdracht combineer je alle
geleerde skills. Je creëert zelf een look in een
vooraf bepaald thema. Je verzorgt de volledige
styling van je model.
We eindigen we met een professionele fotoshoot.
De bewerkte hoge resolutie foto's zijn inclusief en
bieden een mooie uitbreiding in je portfolio en/of
PR op social media.

'Brows speak louder then words...'

*Om module vier te kunnen starten dien je module
één, twee en drie succesvol te doorlopen.

Tijdens de specialisatie opleidingen (€65 per
opleiding) gaan we all the way!
Bereid je als MUA voor op de zomer en geef je
klanten de mooiste festivallook inclusief glitter,
pareltjes, ... .
Een themafeestje? Als ervaren MUA creëer jij de
mooiste looks uit de great gatsby periode in de
jaren '20-'30.
Of keer terug naar de disco en flower power met
een look uit de jaren '60 - '70
*Om de specialisatieopleidingen te kunnen volgen dien je
module één en twee succesvol te hebben doorlopen.

Special 2: Retro jaren 2030-40

Special 1: Festival- &
blooming make-up
Dompel je onder in de festivalsfeer
met deze make-up opleiding. Van
faceglitters en bloemen tot tijdelijke
haarkleuring. Maak jouw look de
nieuwe festivallook en straal op
Tomorrowland of Cirque Magique !
- 3 lesuren
- inclusief makeup-producten en
materiaal
- Professionele fotoshoot ter
uitbreiding van je portfolio

€65

Special 3: Retro jaren 6070-80

Keer terug in de tijd met looks van
het verleden en waan je in de roaring
twenties. De looks uit de periode van
Marilyn Monroe en the great gatsby
hebben voor jou na het volgen van
deze opleiding geen geheimen meer.

Ben je in de ban van retro looks?
Altijd al willen leren hoe je die jaren
‘60 look kan creëren? Keer terug in
de tijd met de klerrijke looks
vanTwiggy, Geroge Michael, en Boy
George.

- 3 lesuren
- inclusief makeup-producten en
materiaal
- Professionele fotoshoot ter
uitbreiding van je portfolio

- 3 lesuren
- inclusief makeup-producten en
materiaal
- Professionele fotoshoot ter
uitbreiding van je portfolio

€ 65

volledige specialisatie opleiding:€ 155

€ 65

Small groups
Iedereen ouder dan 16 jaar mag
deelnemen aan onze opleidingen. Onze
opleidingen worden steeds gegeven in
kleine groepen van 4 tot 8 personen. Zo
kan de docent jou voldoende aandacht
geven en is de persoonlijke begeleiding
gegarandeerd!

Lesgeld

Benodigde materialen

Het inschrijvingsgeld betaal je vóór de
start van de opleiding. Hiervoor krijg je
een uitgebreide digitale cursus,
deskundige begeleiding en coaching,
gebruik van de speciaal ingerichte
beautylokalen, make-up producten en
materialen. Parkeren is gratis.

Het gebruik van make-up producten en accesoires is
inbegrepen in het cursusgeld. Uiteraard staat het je vrij
ook eigen materiaal mee te brengen. Om actief deel te
nemen aan de opleidingen dien je te beschikken over
een professionele borstelset. Deze kan je aankopen bij
de EventHoeve aan een voordelige prijs, enkel
voorbehouden voor cursisten. (Meer info op de
volgende pagina)

Pimp your portfolio
Om je naambekendheid te vergroten en je
klantenportfolio op te bouwen is een correct
gebruik van sociale media heel belangrijk.
Tijdens de opleidingen werken we hieraan door
het delen van video's behind the scenes -foto’s,
-live video’s en -stories. Elke opleidingsdag
eindigen we met een professionele fotoshoot.

Must voor elke
make-up
artist...
Een
professionele
borstelset

... EXCLUSIEF AANBOD VOOR
CURSISTEN
In deze 16-pieces brush set vind je alles wat je nodig hebt
om jouw make-up producten aan te brengen en
professioneel aan de slag te gaan als MUA. Onze cursisten
krĳgen er gratis een mooie rosé-gold koker bĳ t.w.v. €25.
Goede borstels zĳn essentieel om professioneel te werken.
Ze besparen je veel werk en verspillen geen kostbare makeup.

€360 €329
*Korting van toepassing bĳ aankoop onmiddellĳk bĳ inschrĳving
*Elke borstel kan ook individueel aangekocht worden
*10-delige set Bellapierre beschikbaar voor €140

... GRATIS PENSELENKOKER
Deze rosé-gold koker verdient een plaatsje in jouw makeup studio. Handig om al jouw favoriete borstels binnen
handbereik te hebben!

€25
*Gratis bĳ aankoop van de 16-delige brush set

...CRUELTY FREE & VEGAN

In de EventHoeve werken we niet alleen met gezonde,
minerale make-up. Ook staan we ervoor zoveel mogelĳk
cruelty free te werken. De professionele borstelset van
She-Iss omvat een groot assortiment vegan make-up
brushes. Wil je professioneel aan de slag met visagie, dan is
het een must om de professionele collectie She-Iss brushes
te gebruiken. Het opzetten en mengen van make-up en
professioneel aanbrengen van make-up is met deze
brushes in een handomdraai gedaan.
Penselen van goede kwaliteit zĳn de investering meer dan
waard. Draag zorg voor je borstels door ze regelmatig te
reinigen en goed te bewaren, op die manier gaan je
noodzakelĳke beautytools jaren mee.

FAQ?
1

Waarom is deze opleiding iets voor mij?

De modulaire MUA PRO - opleiding leert je eerst de belangrijkste basistechnieken aan. Daarna leg je de focus op bruidsen avondmake-up en specialiseer je je in verschillende technieken o.m. smokey & cateye, contouring, ... . Een ideaal
programma om in één opleiding uit te groeien tot een professionele make-up artist.

2

Heb ik voorkennis nodig om deze opleidingen te volgen?

Iedereen kan deze opleiding volgen. Zelfstandigen, beginners, professionals, ... . Je hebt geen voorkennis nodig. Het
volgen van module 1 en 2 is een voorwaarde om de specialisatie opleidingen te volgen.

3

Heb ik voorkennis nodig om deze opleidingen te volgen?

Iedereen kan opleidingen bij de EventHoeve Academy volgen. Zelfstandigen, beginners, professionals, ... . Je
hebt geen voorkennis nodig. Stap voor stap, met behulp van een professionele docent ontwikkel je je
vaardigheden. Het afronden van module 1 en 2 is wel een voorwaarde om de specialisatie opleidingen te
volgen.

4

Moet ik een model meebrengen?

Neen. Oefenen doen de cursisten op elkaar. Elke week oefenen we op iemand anders. Zo leer je
werken met verschillende huidtypes, gelaatstrekken, ... .

DAAROM KIES JE VOOR EEN OPLEIDING BIJ DE
EVENTHOEVE ACADEMY

AUTHENTIEK

DESKUNDIG

PLEZIER

In de regio Vlaams-Brabant is de

De EventHoeve Academy voldoet aan de

Tijdens de verschillende opleidingen

EventHoeve de enige academy waar je

nodige kwaliteitsvereisten. Je kan

gaan we steeds vlijtig aan de slag echter

terecht kan voor een professionele

rekenen op gemotiveerde en

is er ook tijd voor fun & plezier. Je leert

opleiding tot make-up artist. De

professionele docenten. Kiezen voor de

je medecursisten goed kennen en breidt

romatische setting van de EventHoeve

EventHoeve Academy is kiezen voor

je netwerk uit. Onze opleidingen zijn

(een authentieke, gerenoveerde

leren in een inspirerende omgeving.

niet alleen leerrijk, ook leuk en gezellig!

vierkantshoeve) beschikt over speciaal
uitgeruste beauty ruimtes en een
professionele fotostudio.

WWW.EVENTHOEVE.BE

EN NU?

HEB JE NOG VRAGEN? BEL ME,
SCHRIJF ME ;)

SCHRIJF JE NU IN
VOOR ÉÉN VAN ONZE
OPLEIDINGEN EN WEES
ZEKER VAN JE PLAATS

SMILE, LEARN & ENJOY

LET'S MEET! ;)

INSCHRIJVEN?

CONTACT
Pastorijstraat 47
3320 Hoegaarden
Tel: 0486 16 34 98
info@eventhoeve.be
www.eventhoeve.be

