
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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Haircourses - 
Basic or

Professional 
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Last day ends with a test in hair set-up and you will receive a course certificate.

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.

10 weeks Haircourse

Here you get a comprehensive basic training that allows you to style hair 
professionally. Whether you dream of becoming a stylist or just want to 
refresh your skills, our 10-week hair course is a really good ballast for your 
further work in the industry. 
 In the course, we work professionally with hair styling, and you 
learn a lot about working creatively, coming up with new ideas and further 
developing your professional skills. 
 With a professional hair course, you get a lot of tools that you can 
use, whether you work as a professional makeup artist or stylist. In our 
hair course, you will learn face shapes and how to highlight the face shape 
when placing the hair filling at setups. 
 We also work with various hair products and tools, so that your 
styling gets the right, professional finish. One of the classic disciplines in 
hair styling and hair styling is bridal hair. Therefore, we have a strong focus 
on the techniques that underlie the setup of bridal hair. You will learn 
various braiding techniques, twists, curls, snake curls and much more that 
can form part of a beautiful and romantic bridal hair set. 
 In the course, you will also be taught historical hairstyles and 
learn how waves and crepe hair were the inspiration for hairstyles back in 
the 1940s. But of course, we also look ahead, and look at modern hair 
styling, the latest hairstyles and trends as well as men's styling. At the end 
of the course, we style models for a fashion show

The course is a good supplement to the Stylist and Makeup artist education. 
During the course you can expect that the following will be reviewed: 

Face Shape
Where should the hair filling sit as well as preparation of the hair before 
setting up. 

Products
Work with different hair products and use of curlers, curling irons, 
straighteners etc. 

Bridal Hair
Romantic settings with braiding technique and twists, among others. 
Classic bridal hairstyles and new trends in bridal hairstyles. Party and 
gala hair. Larger or smaller setups with curls, snake curls, toupee-ing of 
the hair as well as the use of hawks and attachment of hairpins. 

Historical hairstyles
Waves and crepe hair with setups and hairstyles from 1940s, among 
others.

Trend hairstyles
Up to date hair for women and men with inspiration from various fashion 
magazines as well as hairstyles for photography. Hair styling for larger 
and smaller fashion shows. 
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