
Makeup 
kursus
Drømmer du om at kunne lægge 
makeup som en professionel og frem-
hæve de smukkeste træk i ethvert 
ansigt? Så er dette 10-ugers makeup 
kursus lige noget for dig. 

Kurset finder sted på Art of Styling 
and Makeup, der er beliggende på Kgs. 
Nytorv, i hjertet af København. 

Her underviser nogle af branchens 
absolut dygtigste fagfolk i kunsten at 
lægge en flot og professionel makeup. 
Vores instruktører er højt kvalificerede 
og har helt styr på de nyeste trends 
og tendenser, så du får den bedste og 
mest opdaterede uddannelse indenfor 
området.

Undervisningen inkluderer blandt an-
det læren om morfologi – også kaldet 
formlære – hvor du lærer om ansigts-
former og knoglestrukturer, og om 
hvordan du kan bruge denne viden til 
at fremhæve bestemte træk i et an-
sigt. Kurset indeholder også et ele-
ment om farvelære, hvor du bliver un-
dervist i sammensætning af farver og 
betydningen af kontrastfarver, og du 
lærer at beherske brugen af kolde og 
varme farver, så du opnår resultater, 

du ikke turde drømme om på forhånd.
Når du har gennemført vores 10-ugers 
makeupkursus er du godt klædt på til 
at håndtere mange forskellige situati-
oner, hvor makeuppen skal tilpasses 
omstændighederne. Du vil i løbet af 
de 10 uger lære, hvordan makeup-
pen skal tilpasses belysningen, hvor-
dan farver skal bruges i dagslys og 
om aftenen - og så får du naturligvis 
et enestående indblik i andre spæn-
dende temaer som brudemakeup, 
gallamakeup, trendmakeup og meget 
mere.

Med uddannelsen får du den rigtige 
ballast og de bedste teknikker, så du 
får optimalt udbytte af dine kreative 
evner.

Drømmer du om at arbejde som pro-
fessionel makeup artist, er dette kur-
sus første skridt på vejen. På bare 10 
uger får du en omfattende viden om 
de mange tekniske detaljer og overve-
jelser, man skal gøre sig som profes-
sionel makeup artist. Du kommer til 
at arbejde med landets bedste under-
visere og ikke mindst med professio-
nelle produkter fra Makeup Studio og 
MAC Cosmetics.

Vores 10 ugers makeup kursus indeholder: 

På kursets sidste dag afsluttes med en prøve i en af ovenstående makeupper. Herefter vil du modtage et kursusdiplom, der beviser, at du har bestået kurset.

Morfologi
Læren om ansigtsformer og knoglestruktur. Ansigtstest, øjne, næsen, 

læberne og bryn korrigeres, så resultatet bliver smukt og harmonisk.

Farvelære

Hvordan sammensættes farver, og hvordan bruges de. Du lærer at arbejde 

med kontrastfarver og beherske kolde og varme farver.

Dag makeup
Læren om farvelægning til dagslys. Naturlige og fint tonede nuancer, 

der giver en flot og strålende teint.

Brude makeup
Romantiske, blide farver og holdbarhed. Makeup som skal tilpasses 

brudens kjole og hår – og som skal holde til festen er slut.

Aften makeup
Kraftige farver og flotte udtoninger til aftenbelysning. Lær at få de 

kraftige nuancer til at ligge perfekt og lave effektive korrektioner.

Gallamakeup
Elegance, præcision og glitter. En gallamakeup skal tilpasses 

kjolens glamourøse og festlige stemning.

Showmakeup
Kraftig og meget farverig makeup. Skal ofte ses på lang afstand så 

nuancerne skal være tydelige og inspirerende.

Herremakeup
Let og naturlig makeup med fokus på at få mandens ansigt til at se godt ud, ved

at korrigere og dække rødme og hudirritationer. Bruges ofte til foto, film og tv.

Ældremakeup
Du lærer at lægge makeup på moden/ rynket hud. Brug af morfologi og farver, 

som får den ældre hud til at se frisk og fin ud.

Brillemakeup

Grundregler til kort- og langsynet brille. Glasset kan få øjet til at se større 

eller mindre ud. Stellet på brillen gør en stor forskel på ansigtsformen.

Trendmakeup
Moden skifter hurtigt, hvad er “in” nu? Her lægges makeup med stor 

inspiration fra de nyeste modemagasiner.
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Make-up 
course
Do you want to work in the professional make-up industry? 

Our 10 weeks make-up course provides you with the skills you need to 
master in order to work with all kinds of beauty make-up. At our 
school on Kongens Nytorv in the heart of Copenhagen our teachers, 
who are some of the most highly qualified people in the industry, will 
teach you all the techniques and principles of the trade. Our teachers are 
all educated and work as a professional make-up artists which means 
that they have hands-on experience, and make it a point to stay on top 
of the latest trends. 

The course is ideal for beginners as well as beauticians, hairdressers, 
photographers and others who wish to broaden their skill set., 
As of August 2014, we are able to offer our students the opportunity to 
work with make-up products from MAC Cosmetics. MAC 
Cosmetics’ products are among the very best, and they are used by 
professional make-up artists around the world. 

The course fee includes a professional make-up box and 
products from MAC Cosmetics and Make-up Studio worth 6.000 kr.

At the end of the course you will be tested in one of the make-up looks you 
have learned to master, and you will receive a certificate.

Please contact us for a personal meeting at the make-up school for signing up 
this course.

Best regards 

Linda Christensen
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The course covers colour theory, morphology and all the different make-up looks 
described below: 

Morphology
You will learn about morphology, the “study of shape”. The 

knowledge of face shapes and bone structure is a valuable tool and 

you will learn the art of highlighting and contouring

Colour Theory

Learn how to combine colours, how to use contrasting colors and 

not least, how to master the use of cool and warm colours.

Fashion Make-up
Fashion changes constantly, what is in style right now? You will 

learn how to create make-up looks inspired by the current fashion 

magazines.

Fashion Show Make-up
You will learn how to apply a high impact make-up for distance 

viewing using very bold and bright colours.

Day Look
You will learn how to create a day look using soft, muted shades 

and how to achieve a perfect radiant complexion.

Brial Make-up
Learn how to apply a durable make-up in romantic, soft colours that 

complements the wedding dress and the hairstyle

Evening Look 
You will learn how to apply and blend bright, bold colours perfectly and 

work with contouring and highlighting techniques.

Gala Make-up
Gala is synonymous with elegance, precision and glitter. You will learn how 

to apply a stunning make-up to complement a glamorous dress.

Make-up for older woman

You will learn how to apply make-up on mature skin with lines, and 

how to use colours to make the complexion healthy and fresher 

looking.

Make-up for wearer of glasses
You will learn the basic make-up rules for wearers of glasses, long and 

short sighted.

M
akeup K

ursus



Makeup 
kursus
Drømmer du om at kunne lægge 
makeup som en professionel og frem-
hæve de smukkeste træk i ethvert 
ansigt? Så er dette 10-ugers makeup 
kursus lige noget for dig. 

Kurset finder sted på Art of Styling 
and Makeup, der er beliggende på Kgs. 
Nytorv, i hjertet af København. 

Her underviser nogle af branchens 
absolut dygtigste fagfolk i kunsten at 
lægge en flot og professionel makeup. 
Vores instruktører er højt kvalificerede 
og har helt styr på de nyeste trends 
og tendenser, så du får den bedste og 
mest opdaterede uddannelse indenfor 
området.

Undervisningen inkluderer blandt an-
det læren om morfologi – også kaldet 
formlære – hvor du lærer om ansigts-
former og knoglestrukturer, og om 
hvordan du kan bruge denne viden til 
at fremhæve bestemte træk i et an-
sigt. Kurset indeholder også et ele-
ment om farvelære, hvor du bliver un-
dervist i sammensætning af farver og 
betydningen af kontrastfarver, og du 
lærer at beherske brugen af kolde og 
varme farver, så du opnår resultater, 

du ikke turde drømme om på forhånd.
Når du har gennemført vores 10-ugers 
makeupkursus er du godt klædt på til 
at håndtere mange forskellige situati-
oner, hvor makeuppen skal tilpasses 
omstændighederne. Du vil i løbet af 
de 10 uger lære, hvordan makeup-
pen skal tilpasses belysningen, hvor-
dan farver skal bruges i dagslys og 
om aftenen - og så får du naturligvis 
et enestående indblik i andre spæn-
dende temaer som brudemakeup, 
gallamakeup, trendmakeup og meget 
mere.

Med uddannelsen får du den rigtige 
ballast og de bedste teknikker, så du 
får optimalt udbytte af dine kreative 
evner.

Drømmer du om at arbejde som pro-
fessionel makeup artist, er dette kur-
sus første skridt på vejen. På bare 10 
uger får du en omfattende viden om 
de mange tekniske detaljer og overve-
jelser, man skal gøre sig som profes-
sionel makeup artist. Du kommer til 
at arbejde med landets bedste under-
visere og ikke mindst med professio-
nelle produkter fra Makeup Studio og 
MAC Cosmetics.

Vores 10 ugers makeup kursus indeholder: 

På kursets sidste dag afsluttes med en prøve i en af ovenstående makeupper. Herefter vil du modtage et kursusdiplom, der beviser, at du har bestået kurset.

Morfologi
Læren om ansigtsformer og knoglestruktur. Ansigtstest, øjne, næsen, 

læberne og bryn korrigeres, så resultatet bliver smukt og harmonisk.

Farvelære

Hvordan sammensættes farver, og hvordan bruges de. Du lærer at arbejde 

med kontrastfarver og beherske kolde og varme farver.

Dag makeup
Læren om farvelægning til dagslys. Naturlige og fint tonede nuancer, 

der giver en flot og strålende teint.

Brude makeup
Romantiske, blide farver og holdbarhed. Makeup som skal tilpasses 

brudens kjole og hår – og som skal holde til festen er slut.

Aften makeup
Kraftige farver og flotte udtoninger til aftenbelysning. Lær at få de 

kraftige nuancer til at ligge perfekt og lave effektive korrektioner.

Gallamakeup
Elegance, præcision og glitter. En gallamakeup skal tilpasses 

kjolens glamourøse og festlige stemning.

Showmakeup
Kraftig og meget farverig makeup. Skal ofte ses på lang afstand så 

nuancerne skal være tydelige og inspirerende.

Herremakeup
Let og naturlig makeup med fokus på at få mandens ansigt til at se godt ud, ved

at korrigere og dække rødme og hudirritationer. Bruges ofte til foto, film og tv.

Ældremakeup
Du lærer at lægge makeup på moden/ rynket hud. Brug af morfologi og farver, 

som får den ældre hud til at se frisk og fin ud.

Brillemakeup

Grundregler til kort- og langsynet brille. Glasset kan få øjet til at se større 

eller mindre ud. Stellet på brillen gør en stor forskel på ansigtsformen.

Trendmakeup
Moden skifter hurtigt, hvad er “in” nu? Her lægges makeup med stor 

inspiration fra de nyeste modemagasiner.

M
akeup K

ursus




