Holdstart og priser 2017-2018

Der efter torsdag og fredag kl. 9.00 til 15.00
Forberedelse ca. 10 timer pr. uge.

ART OF MAKE UP
Erhvervsuddannelse til professionel Makeup artist med film- og
skøn makeup, tegne/male modul samt teater og special effect.
Daghold, skemalagt undervisning:
Mandag, tirsdag og onsdag 9.00 til 15.00
Forberedelse ca. 10 timer pr. uge
Holdstart: 29. januar 2018 til 11. juli 2018
Holdstart: 13. august 2018 til 30. januar 2019
(Ferie i uge 52)

Aftenhold, skemalagt undervisning:
Mandag og torsdag kl.16.00 til 21.00.
Forberedelse: ca. 7 timer pr. uge.
Holdstart: 22. januar 2018 til 10. december 2018
Ferie i uge 29, 30 og 31 samt uge 42
Pris Makeup artist uddannelse: kr. 49.800,6.000 kr. ved pladsreservation og ved rate betaling:
Aftenhold måneds betaling på 3.982 kr. i 11 mdr.
Ved dagsholdet måneds betaling på 6.258 kr. i 7 mdr.

HJÆLP TIL RENTEFRI FINANSIERING
Betal eks. med 1.500 kr. om måneden. I samarbejde med
Santander Consumer Bank tilbyder vi, at du kan betale af på din
uddannelse i op til 4 år rentefrit. Kom til en personlig samtale og
hør nærmere.

ART OF STYLE
Erhvervsuddannelse til professionel Stylist inden for reklame,
mode, redaktionelt, historie og levende medier med film- og
skøn makeup.
Daghold skemalagt undervisning:
Første 3 måneder undervises der mandag, tirsdag, onsdag,
torsdag og fredag 9.00 til 15.00.

Holdstart: 29. januar til 11. juli 2018
Holdstart: 13. august 2018 til 30. januar 2019
(Ferie i uge 52)
Aftenhold skemalagt undervisning:
Mandag og tirsdag fra kl.16.00 til 21.00, 10 timers undervisning
om ugen. Forberedelse: ca. 7 timer pr. uge.
Holdstart: 22. januar 2018 til 10. december 2018
(Ferie i uge 29, 30 og 31 samt uge 42)
Pris makeup og stylist uddannelse: kr. 49.800,6.000 kr. ved pladsreservation og ved rate betaling: Aftenhold
måneds betaling på 3.982 kr. i 11 mdr. Ved dagsholdet måneds
betaling på 6.258 kr. i 7 mdr.

HJÆLP TIL RENTEFRI FINANSIERING
Betal evt. med 1.500 kr. om måneden. I samarbejde med
Santander Consumer Bank tilbyder vi, at du kan betale af på din
uddannelse i op til 4 år rentefrit. Kom til en personlig samtale og
hør nærmere.
Ved kontantbetaling på makeup eller stylist uddannelsen
gives rabat på 1.500 kr.
Materialerne på begge uddannelser er 7.800 kr. som betales
inden skolestart. (værdi min. 11.000 kr.)

Fordelagtige tilbud på makeup og stylist uddannelserne!
Skolen tilbyder gratis hårstyling kursus på makeup og stylist
uddannelserne, som skal gennemføres inden uddannelses
afslutning. (10 onsdag aftener af 4 timer). Der betales kun for
materialerne, som er på kr. 1.800,-. Vi anbefaler man investerer
i kurset, da det giver flere job muligheder på sit CV.
Tager du makeup artist uddannelsen, får du stylist uddannelsen
til ½ pris og omvendt!
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ART OF HAIR 10 uger (40 timer)

NEGLETEKNIKER - BASISKURSUS

Professionelt hårsætnings kursus, Basis kursus
Onsdag fra 16.00 til 20.00

4 dage á 6 timer
Mandage og fredage fra 9.00 til 15.00

Holdstart:
8. november 2017 til 17. januar 2018(ferie uge 52)
Holdstart:
7. februar til 11. april 2018

Holdstart:
5 + 8 + 12 + 15 januar 2018
Der udover tilbyder DNC træningsaftener og afsluttende
eksamen, som skal tages inden 12 måneder efter kursusstart.
Pris: kr.14.993,-

Pris for 10x hårkursus: kr. 7.800,- inkl. mat.

ART OF HAIR UDVIDET 8 ugers (32 timer)
Prof. Hårsætnings kursus udvidet kursus
Torsdag fra 17.00 til 21.00
Holdstart: 1. februar til den 22. marts 2018
Pris for 8 x udvidet hårkursus: kr.6.000,(brug af egne materialer)

ART OF COLOUR10 ugers (40 timer)
Prof. Makeup kursus
Onsdag fra 17.00 til 21.00 makeup kursus på dansk.
Holdstart: 21. november 2017 til den 6. februar 2018
(Ferie uge 52+1)
Pris for 10 x makeup kursus: kr. 12.800,- inkl. mat.

ART OF COLOUR IN ENGLISH
Wednesday at 5 to 9 pm makeup course in English
Next course: November 21th 2017. to February 6th. 2018
(vacation week 52+1)
Price for 10 weeks Makeup course: Dkr. 12.800,Incl. makeup suitcase with MAC and Makeup Studio products
for more than 6.000 Dkr. By signing up to the hair course AND
the makeup course, held in the same period, you will recieve
them both for 19.100 Dkr. Normal price: (7.800 + 12.800 =
20.600 Dkr.) You will save 1.500 Dkr.

AIRBRUSH KURSUS
Onsdag kl. 16.00 til 21.00
Holdstart: 24. og 31. januar 2018 kl. 16.00-21.00
I kursusprisen er iberegnet et skolekit med airbrush og mange
grundigt udvalgte farver fra Dinairs sortiment.
Ved deltagelse på kurset vil det være muligt at tilkøbe ekstra
Dinair produkter
Pris: kr. 6.900,- (Kursus 2.900 kr. + materialer 4.000 kr.)

HJÆLP TIL FINANSIERING
I samarbejde med Santander Consumer Bank tilbyder vi, at du
kan betale af på din uddannelse i op til 4 år rentefrit. Kom til en
personlig samtale og hør nærmere.

Ring eller skriv nu, så kan skolen hjælpe dig med at skræddersy
netop din uddannelse.
Studievejleder tlf.: 33161700 Mail: Lc@styleandmakeup.dk
Kontakt os vedr. spørgsmål eller ved tilmelding på
lc@styleandmakeup.dk eller på tlf. nr.: 33161700
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