CREATIVE MEN’S
STAGES
LONDEN
2019

CREATIVE
MEN’S
Deze eigentijdse cursus is perfect voor kappers die willen groeien en hun
creatieve vaardigheden in het herenkappen willen ontwikkelen alsook voor
kappers die meer willen weten over de klassieke aspecten van schaartechnieken. De cursus wordt gegeven door het meervoudig bekroond herenteam.
Deze cursus werd ontworpen met de
huidige iconische invloeden in het achterhoofd; denk daarbij aan muzikanten,
acteurs en atleten. Bovendien zien we
dat de verzorging van mannen steeds
populairder wordt, wat gepaard gaat
met groeiende trends in het herenkappen
en barbieren. TONI&GUY wil deze trends
vertalen in creatieve technieken die
mode en haar samenbrengen. Door
ochtenddemonstraties en middagworkshops te combineren krijg je meer
zelfvertrouwen en de nodige inspiratie
om je kappersvaardigheden bij heren
verder te ontwikkelen.
Cursusx
De driedaagse cursus op maandag,
dinsdag en woensdag omvat het
volgende:
• eigentijdse vormen en texturen
• skin fades / tondeusetechnieken
• lang haar; imago creëren
• nieuwste collectie TONI&GUY,
step by step
• toekomstige mode en trends;
presentatie van de geschiedenis van
de herenmode

Travel & shoppingx
Je volgt geen cursus. Dit is een
reisformule voor partners/vrienden
die willen meereizen naar Londen.
Je vertrekt op zondag en komt
terug op woensdag.
Voordelenx
Als zelfstandige kan je via de
kmo-portefeuille van de Vlaamse
overheid een subsidie ontvangen
voor 40% van het cursusgeld
(niet voor reis- en verblijfskosten).
Leden van Coiffure.org genieten van
een éénmalige korting van 50 euro
per jaar op een buitenlandse stage.
Werknemers die stage volgen, kunnen
ter plaatse het formulier invullen en zo
een opleidingsvergoeding ontvangen!
Meer info op www.fbz-pc314.be.

Om het meeste resultaat uit deze cursus
te halen, is een basiskennis van het
Engels gewenst.
Je vertrekt op zondagmorgen en komt
terug op woensdagavond.

TARIEVEN
Cursusonkosten:
Creative men’s: € 800
Reis- en verblijfsonkosten/
travel & shopping:
€ 550
Single room: € 135
Alle prijzen zijn excl. BTW prijzen onder voorbehoud van
koersschommelingen van GBP
Inbegrepen in de reis- en
verblijfskosten
• Eurostar heen en terug
in 2e klasse
• taxi van het treinstation naar
het hotel bij aankomst
• verblijf (kamer met ontbijt) in
Saint-Giles Hotel op basis van
een tweepersoonskamer
• diner op zondagavond
• administratie- en dossierkosten
Niet inbegrepen in de reis- en
verblijfskosten
• supplement éénpersoonskamer
(€ 135 excl.BTW)
• extra maaltijden en dranken
• vervoer van en naar BrusselZuid of Lille-Europe
• annulatieverzekering
Inschrijven kan tot 1 maart 2019,
daarna enkel op aanvraag, of tot
de stage volzet is

IEDEREEN KRIJGT EEN ERKEND T&G DIPLOMA OP HET EINDE VAN DE CURSUS.
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