
Hårkurser - 
Basis eller 
Professional

10 ugers Hårkursus

Sidste dag afsluttes med en prøve i håropsætning og du vil modtage et kursusbevis.

Art of Style and Make-up tilbyder to kurser i hårstyling. Et 10 ugers basiskursus for 
alle nybegyndere og et udvidet kursus, der er tiltænkt frisører og tidligere elever på 
basisuddannelsen. Undervisningen finder sted er en aften om ugen og kan let kom-
bineres med arbejde eller andet kursusforløb.

Her får du en omfattende basisuddannelse, der gør det muligt for dig, at style 
hår professionelt. Uanset om du drømmer om at blive stylist eller blot ønsker 
at få opfrisket dine færdigheder, så er vores 10 ugers hårkursus en rigtig god 
ballast for dit videre virke i branchen.

På kurset arbejder vi professionelt med hårstyling, og du lærer en masse 
om at arbejde kreativt, komme på nye idéer og videreudvikle dine faglige kom-
petencer. 

Med et professionelt hårkursus får du en masse redskaber, du kan bruge, 
uanset om du arbejder som professionel makeup artist eller stylist.

På vores hårkursus lærer du ansigtsformer og hvordan du fremhæver an-
sigtsformen, når du placerer hårfylden ved opsætninger. Vi arbejder også med 
forskellige hårprodukter og redskaber, så din styling får den rigtige, professi-
onelle finish. 

En af de klassiske discipliner inden for hårstyling og håropsætning er brude-
hår. Derfor har vi stort fokus på de teknikker, der ligger til grund for opsætnin-
gen af brudehår. Du vil lære forskellige fletteteknikker, snoninger, oprulninger, 
slangekrøller og meget andet, som kan udgøre dele af en smuk og romantisk 
brudehårsopsætning. 

På kurset bliver du også undervist i historiske frisurer og lærer, hvordan bøl-
ger og crepehår var inspirationen til frisurer tilbage i 1940’erne. Men vi kigger 
naturligvis også fremad, og ser på moderne hårstyling, de nyeste frisurer og 
trends samt herrestyling med brug af produkter. I slutningen af kurset styler 
vi modeller til et modeshow.

Kurset er et godt supplement til Stylist og Makeup artist uddannelsen.  
I løbet af kurset kan du forvente, at følgende vil blive gennemgået:

Ansigtsform
Hvor skal hårfylden sidde samt forberedelse af håret inden opsætning.

Produkter
Arbejde med forskellige hårprodukter og brug af curlers, krøllejern,  
glattejern m.v.

Brudehår
Romantiske opsætninger med bl.a. fletteteknik og snoninger.  
Klassiske brudefrisurer og nye trends indenfor brudehårsopsætninger.  
Fest og gallahår. Større eller mindre opsætninger med oprulninger, slange-
krøller, toupering af håret samt brug af valke og fastgørelse af hårnåle.

Historiske frisurer
Bølger og crepehår med opsætninger og frisurer fra bl.a. 1940´erne.

Trend frisurer
Up to date hår til kvinder og mænd med inspiration fra diverse modeblade 
samt frisurer til foto. Hårstyling til større og mindre modeshow.
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