
Stylist og 
makeup  
Uddannelsen
Stylist uddannelsen henvender sig 
til dig, der ønsker at arbejde med det 
komplette udtryk, hvor makeup, hår 
og tøj går op i en helhed. Du får en 
bred og alsidig erhvervsuddannelse, 
der giver dig indsigt og viden omkring 
de mange, forskellige funktioner, man 
har som stylist. 

Som stylist arbejder du med reklamer, 
film, tv og photoshoots, og det er af-
gørende, at du forstår at ramme det 
rigtige udtryk – og at du også selv kan 
være trendsættende i dit virke. For at 
opnå de evner, er det nødvendigt med 
solid grunduddannelse – og den får du 
på Art og Style and Makeup.

Stylist uddannelsen er opdelt i fire 
moduler, hvor du kommer vidt om-
kring. Du lærer blandt andet om mode, 
stilarter og trends, levende medier 
som film og musikvideoer, samt for-
ståelse for det administrative arbejde, 

der er en del af arbejdet som selv-
stændig stylist. Du lærer også om de 
forskellige historiske perioder, så du 
kan style til film og teater, hvor der for 
eksempel kan være brug for ægyptisk 
styling, renæssance styling og barok 
styling. 

Vores dygtige undervisere lærer dig 
de rigtige teknikker og giver dig den vi-
den, du har brug for, for at kunne imø-
dekomme dine kommende kunders 
ønsker og krav. 

Som en del af stylist uddannelsen læ-
rer du også at lægge makeup, så du 
kan klargøre modeller til eksempelvis 
sort/hvid fotos, aftenbrug eller galla.

Man kommer på stylist uddannelsen 
efter makeup uddannelsens modul 1 
og 2, hvor man lærer alt det grund-
læggende, man får brug for senere i 
forløbet.

MODUL 1

Styling inden for reklame og  
markedsføring
I første modul af stylist uddannelsen bliver du klogere på branchen som helhed. 
Vi besøger Design Museet og underviser i grundlæggende forståelse af reklame 
og markedsføring samt billedbehandling, farvepsykologi, styling med accessories, 
breefing, layout, materialelære, drapering, kropslære og personlig styling. 

Her får du en generel gennemgang af alle de aspekter, der er en del af stylistens 
arbejde. Du får relevant viden, om arbejdet bag de store stylistopgaver, og du bliver 
godt rustet til en fremtid i branchen

Det er på denne del af uddannelsen, vi lægger grunden for det arbejde, der skal 
gøres senere. Det er her du lærer de grundlæggende teknikker, du senere skal 
arbejde videre med, så du kan levere flotte og brugbare opgaver resten af året.
Du starter op med at lære det grundlæggende inden for makeup med morfologi, 
farvelære, pensler og materialelære, før du skal i gang med selv at lægge alle de 
flotte makeupper som du får brug for som færdiguddannet stylist. 

Allerede mens du er i gang med uddannelsen, hjælper vi dig i gang med at lave 
din egen blog eller hjemmeside og dit eget visitkort, så du løbende kan vise omver-
denen, hvad du kan. Du bliver undervist i, hvordan du markedsfører dig selv og dine 
evner. På den måde er du allerede et stort skridt tættere på et job i branchen.

Modul 1 byder blandt andet på:

    Hjemmeside, portfolio og sociale medier
    Reklame og markedsføringsforståelse
    Billedbehandling
    Farvepsykologi
    Styling med accesories

    Breefing
    Layout
    Materialelære
    Drapering
    Kropslære

På makeup delen af stylistuddannelsen gennemgår vi følgende:

    Læren om hudtyper og basen for en god 
makeup.

    Aldersforandringer, præparatlære og morfologi 
(læren om ansigtsformer og knogle-struktur. 
Korrektion af ansigt, øjne, næse og mund til 
skønmakeup.

    Farvelære, farvernes psykologiske betydning 
og sprog.

    Retning og farvning af vipper og bryn
    Korrekt brug og rengøring af pensler samt 
tilbehør.

    Naturlig makeup med træning i valg farver og 
konsistens ved brug af concealer og foundation.

    Dagmakeup - læren om farvelægning til et 
dagslys. Rette valg af   farver til makeup.

    Påsætning af kunstige vipper og vippetotter.
    Fremgangsmåde til naturlig fotomakeup (enkel 
makeup til eks. sport eller fritid).

    Brudemakeup (romantiske blide farver og 
holdbarhed).

    Foto makeup til farvefoto

Der er modulprøve med professionel fotograf i studiet, så du allerede efter din første prøve har de første 
flotte og professionelle billeder klar i dit portfolio.

MODUL 2

Redaktionel og mode styling
På modul 2 går vi i dybden med trend- og modebegrebet. Her lærer du om trend-
forståelse, det at følge moden, trendspotting og om selv at være trendsættende. 

For at blive klogere på trends og tendenser gennemgår vi en række praktiske 
øvelser, hvor du blandt andet skal ud på gaden og spotte trends, tage billeder, 
gennemgå modemagasiner, studere stilikoner, fotografer, stylister og modeller og 
arbejde med din egen stil.

På dette modul kommer du også til at arbejde med herrestyling, brudestyling, 
typestyling, samt styling til gallashows, sort/hvid-billeder og reklamefotos. Du 
lærer også hvordan du styler ældre modeller og modeller, der bruger briller, så du 
altid opnår det optimale resultat. 

Modul 2 omfatter:

    Trend forståelse og det at følge moden
    Trend spotting (Ud på gaden og spotte trends, 
tage billeder)

    Gennemgang af modemagasiner
    Gennemgang af stil ikoner, fotografer, stylister 
og modeller

    Selv være trend skabende og det at arbejde 
med sin egen stil

    Herrestyling
    Brudestyling
    Typestyling
    Børnestyling
    Puplic Relations/PR bureauer
    Genbrugs guld (design og nyskabelse)

Man skal i det redaktionelle modul lære at få en fornemmelse for fremtidens tendenser.

På makeup delen på stylist uddannelsen gennemgår vi følgende på modul 2:

MODUL 3

Historisk styling
Det historiske element udgør et interessant fundament i en stylists arbejde, for det 
er med den historiske viden i baghånden, man kan udvikle nye, spændende trends 
og gengive bestemte stemninger. 

Når der skal skabes billeder, der kan vække følelser og skabe relationer er den 
historiske viden ganske afgørende for et godt resultat.

Dette modul er baseret på skriftlige hjemmeopgaver og fremlæggelser inden 
for ægyptisk og græsk oldtid, renæssance, barokken og hele vejen op gennem det 
19. århundrede til nu.

Under hver periode gennemgår man de elementer, der har lagt basis for tidens 
mode. 

På dette modul lærer du at lægge alle de store kreative, historiske makup´er, 
med udgangspunkt i datidens filmdivaer som for eksempel Marylin Monroe, Brigit-
te Bardot, Twiggy og mange flere.

På dette modul arbejder vi blandt andet med følgende tidsperioder:

MODUL 4

Styling til levende medier
Modul 4 handler om at style til de levende medier, som film, tv og teater. Her 
fokuserer vi på den komplette styling, avantgarte styling og det at være kunstne-
risk kreativ.

Du lærer også at style modeller til modeshows, at lægge makeup på drag 
queens og at style efter de allernyeste trends.

På dette modul kommer du blandt andet til at stifte bekendtskab med:

Fordelagtige tilbud på stylist uddannelsen!

Skolen tilbyder et gratis hårstylingkursus til dig, der går på makeup 
og stylist uddannelserne. Det gratis kursus skal gennemføres inden 

uddannelses afslutning.

Du modtager undervisning i hårstyling 10 onsdag aftener af 4 timer, 
og du skal kun betale for materialerne (kr. 1.800,-)

Vi anbefaler altid vores elever, at tage imod tilbuddet om det
gratis kursus i hårstyling, da det giver bedre jobmuligheder efter 

endt uddannelse, hvis man også har dette kursus på sit CV. 

Tager du makeup artist uddannelsen, får du stylist uddannelsen 
til ½ pris og omvendt!

   Aftenmakeup (kraftigere farver og smukke ud-
toninger, som skal kunne ses i aftenbelysning).
   Fotomakeup (til sort/ hvid fotos )
   Gallamakeup (elegance, præcision og glitter).
   Showmakeup (kraftig og meget farverig 
make-up).
   Ældremakeup  
(make-up på en moden/-rynket hud)

   Herremakeup /Grooming.  
(makeup til mandlig model på enten foto eller tv)
   Brillemakeup  
(grundregler for kort- og langsynet).
   Kvikmakeup  
(læg en flot make-up på 5-10 minutter).
   Trend makeup (moden skifter hurtigt, og vi laver 
bl.a. makeup ud fra modemagasiner)

    Ægyptisk og Græsk oldtid
    Renæssance og Barok

    Hele vejen op gennem det 19 århundrede frem 
til tiden nu

   Film og TV
   Musikvideoer
   Modeshows

   Avantgarde styling og avantgarde makeup
   Drag queens show

    Egyptisk (fra omkring år 2000 f.Kr.).
    Renæssancen (1300-1600 e.Kr.).
    Barokken (1580-1750 e.Kr.).
    Rokokkoen (1700-1780 e.Kr.).
    Charleston (1920-30’erne).
    Greta Garbo/ Malene Dietrich (1940’erne).
    Marilyn Monroe (1950’erne).

    Brigitte Bardot (1960’erne).
    Twiggy (1960-70’erne).
    Punker (1970’erne).
    Trend makeupper i 1980’erne
    Trend makeupper i 1990’erne
    Millenium makeup

Under hver periode gennemgår vi de elementer, der ligger til grund for tidens mode. Det kan være sam-
fundet, kunsten og ikke mindst musikken. Her læres den historiske makeup og der undervises i de kendte 
filmdivaer, som prægende datidens mode.

Vi får besøg af akasse og tv-arbejderforeningen inden der sluttes af med en skriftlig og en praktisk eksamen. 
Efter bestået eksamen modtager du et internationalt diplom og eksamensbevis på både dansk og engelsk.
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makeup.
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MODUL 2

Redaktionel og mode styling
På modul 2 går vi i dybden med trend- og modebegrebet. Her lærer du om trend-
forståelse, det at følge moden, trendspotting og om selv at være trendsættende. 

For at blive klogere på trends og tendenser gennemgår vi en række praktiske 
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Man skal i det redaktionelle modul lære at få en fornemmelse for fremtidens tendenser.
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Historisk styling
Det historiske element udgør et interessant fundament i en stylists arbejde, for det 
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Når der skal skabes billeder, der kan vække følelser og skabe relationer er den 
historiske viden ganske afgørende for et godt resultat.

Dette modul er baseret på skriftlige hjemmeopgaver og fremlæggelser inden 
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te Bardot, Twiggy og mange flere.

På dette modul arbejder vi blandt andet med følgende tidsperioder:

MODUL 4

Styling til levende medier
Modul 4 handler om at style til de levende medier, som film, tv og teater. Her 
fokuserer vi på den komplette styling, avantgarte styling og det at være kunstne-
risk kreativ.

Du lærer også at style modeller til modeshows, at lægge makeup på drag 
queens og at style efter de allernyeste trends.

På dette modul kommer du blandt andet til at stifte bekendtskab med:

Fordelagtige tilbud på stylist uddannelsen!

Skolen tilbyder et gratis hårstylingkursus til dig, der går på makeup 
og stylist uddannelserne. Det gratis kursus skal gennemføres inden 

uddannelses afslutning.

Du modtager undervisning i hårstyling 10 onsdag aftener af 4 timer, 
og du skal kun betale for materialerne (kr. 1.800,-)

Vi anbefaler altid vores elever, at tage imod tilbuddet om det
gratis kursus i hårstyling, da det giver bedre jobmuligheder efter 

endt uddannelse, hvis man også har dette kursus på sit CV. 

Tager du makeup artist uddannelsen, får du stylist uddannelsen 
til ½ pris og omvendt!

   Aftenmakeup (kraftigere farver og smukke ud-
toninger, som skal kunne ses i aftenbelysning).
   Fotomakeup (til sort/ hvid fotos )
   Gallamakeup (elegance, præcision og glitter).
   Showmakeup (kraftig og meget farverig 
make-up).
   Ældremakeup  
(make-up på en moden/-rynket hud)

   Herremakeup /Grooming.  
(makeup til mandlig model på enten foto eller tv)

   Brillemakeup  
(grundregler for kort- og langsynet).

   Kvikmakeup  
(læg en flot make-up på 5-10 minutter).

   Trend makeup (moden skifter hurtigt, og vi laver 
bl.a. makeup ud fra modemagasiner)

    Ægyptisk og Græsk oldtid
    Renæssance og Barok

    Hele vejen op gennem det 19 århundrede frem 
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    Millenium makeup

Under hver periode gennemgår vi de elementer, der ligger til grund for tidens mode. Det kan være sam-
fundet, kunsten og ikke mindst musikken. Her læres den historiske makeup og der undervises i de kendte 
filmdivaer, som prægende datidens mode.

Vi får besøg af akasse og tv-arbejderforeningen inden der sluttes af med en skriftlig og en praktisk eksamen. 
Efter bestået eksamen modtager du et internationalt diplom og eksamensbevis på både dansk og engelsk.
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    Korrekt brug og rengøring af pensler samt 

tilbehør.

    Naturlig makeup med træning i valg farver og 
konsistens ved brug af concealer og foundation.

    Dagmakeup - læren om farvelægning til et 
dagslys. Rette valg af   farver til makeup.

    Påsætning af kunstige vipper og vippetotter.
    Fremgangsmåde til naturlig fotomakeup (enkel 

makeup til eks. sport eller fritid).
    Brudemakeup (romantiske blide farver og 

holdbarhed).
    Foto makeup til farvefoto

Der er modulprøve med professionel fotograf i studiet, så du allerede efter din første prøve har de første 
flotte og professionelle billeder klar i dit portfolio.

MODUL 2

Redaktionel og mode styling
På modul 2 går vi i dybden med trend- og modebegrebet. Her lærer du om trend-
forståelse, det at følge moden, trendspotting og om selv at være trendsættende. 

For at blive klogere på trends og tendenser gennemgår vi en række praktiske 
øvelser, hvor du blandt andet skal ud på gaden og spotte trends, tage billeder, 
gennemgå modemagasiner, studere stilikoner, fotografer, stylister og modeller og 
arbejde med din egen stil.

På dette modul kommer du også til at arbejde med herrestyling, brudestyling, 
typestyling, samt styling til gallashows, sort/hvid-billeder og reklamefotos. Du 
lærer også hvordan du styler ældre modeller og modeller, der bruger briller, så du 
altid opnår det optimale resultat. 

Modul 2 omfatter:

    Trend forståelse og det at følge moden
    Trend spotting (Ud på gaden og spotte trends, 

tage billeder)
    Gennemgang af modemagasiner
    Gennemgang af stil ikoner, fotografer, stylister 

og modeller
    Selv være trend skabende og det at arbejde 

med sin egen stil

    Herrestyling
    Brudestyling
    Typestyling
    Børnestyling
    Puplic Relations/PR bureauer
    Genbrugs guld (design og nyskabelse)

Man skal i det redaktionelle modul lære at få en fornemmelse for fremtidens tendenser.

På makeup delen på stylist uddannelsen gennemgår vi følgende på modul 2:

MODUL 3

Historisk styling
Det historiske element udgør et interessant fundament i en stylists arbejde, for det 
er med den historiske viden i baghånden, man kan udvikle nye, spændende trends 
og gengive bestemte stemninger. 

Når der skal skabes billeder, der kan vække følelser og skabe relationer er den 
historiske viden ganske afgørende for et godt resultat.

Dette modul er baseret på skriftlige hjemmeopgaver og fremlæggelser inden 
for ægyptisk og græsk oldtid, renæssance, barokken og hele vejen op gennem det 
19. århundrede til nu.

Under hver periode gennemgår man de elementer, der har lagt basis for tidens 
mode. 

På dette modul lærer du at lægge alle de store kreative, historiske makup´er, 
med udgangspunkt i datidens filmdivaer som for eksempel Marylin Monroe, Brigit-
te Bardot, Twiggy og mange flere.

På dette modul arbejder vi blandt andet med følgende tidsperioder:

MODUL 4

Styling til levende medier
Modul 4 handler om at style til de levende medier, som film, tv og teater. Her 
fokuserer vi på den komplette styling, avantgarte styling og det at være kunstne-
risk kreativ.

Du lærer også at style modeller til modeshows, at lægge makeup på drag 
queens og at style efter de allernyeste trends.

På dette modul kommer du blandt andet til at stifte bekendtskab med:

Fordelagtige tilbud på stylist uddannelsen!

Skolen tilbyder et gratis hårstylingkursus til dig, der går på makeup 
og stylist uddannelserne. Det gratis kursus skal gennemføres inden 

uddannelses afslutning.

Du modtager undervisning i hårstyling 10 onsdag aftener af 4 timer, 
og du skal kun betale for materialerne (kr. 2.500,-)

Vi anbefaler altid vores elever, at tage imod tilbuddet om det 
gratis kursus i hårstyling, da det giver bedre jobmuligheder efter 

endt uddannelse, hvis man også har dette kursus på sit CV. 

Tager du makeup artist uddannelsen, får du stylist uddannelsen 
til ½ pris og omvendt!

   Aftenmakeup (kraftigere farver og smukke ud-
toninger, som skal kunne ses i aftenbelysning).

   Fotomakeup (til sort/ hvid fotos )
   Gallamakeup (elegance, præcision og glitter).
   Showmakeup (kraftig og meget farverig 
make-up).

   Ældremakeup  
(make-up på en moden/-rynket hud)

   Herremakeup /Grooming.  
(makeup til mandlig model på enten foto eller tv)

   Brillemakeup  
(grundregler for kort- og langsynet).

   Kvikmakeup  
(læg en flot make-up på 5-10 minutter).

   Trend makeup (moden skifter hurtigt, og vi laver 
bl.a. makeup ud fra modemagasiner)

Ægyptisk og Græsk oldtid
Renæssance og Barok

Hele vejen op gennem det 19 århundrede frem 
til tiden nu

Film og TV
Musikvideoer
Modeshows

Avantgarde styling og avantgarde makeup
Drag queens show

Egyptisk (fra omkring år 2000 f.Kr.).
Renæssancen (1300-1600 e.Kr.).
Barokken (1580-1750 e.Kr.).
Rokokkoen (1700-1780 e.Kr.).
Charleston (1920-30’erne).
Greta Garbo/ Malene Dietrich (1940’erne).
Marilyn Monroe (1950’erne).

Brigitte Bardot (1960’erne).
Twiggy (1960-70’erne).
Punker (1970’erne).
Trend makeupper i 1980’erne
Trend makeupper i 1990’erne
Millenium makeup

Under hver periode gennemgår vi de elementer, der ligger til grund for tidens mode. Det kan være sam-
fundet, kunsten og ikke mindst musikken. Her læres den historiske makeup og der undervises i de kendte 
filmdivaer, som prægende datidens mode.

Vi får besøg af akasse og tv-arbejderforeningen inden der sluttes af med en skriftlig og en praktisk eksamen. 
Efter bestået eksamen modtager du et internationalt diplom og eksamensbevis på både dansk og engelsk.
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Stylist og 
makeup  
Uddannelsen
Stylist uddannelsen henvender sig 
til dig, der ønsker at arbejde med det 
komplette udtryk, hvor makeup, hår 
og tøj går op i en helhed. Du får en 
bred og alsidig erhvervsuddannelse, 
der giver dig indsigt og viden omkring 
de mange, forskellige funktioner, man 
har som stylist. 

Som stylist arbejder du med reklamer, 
film, tv og photoshoots, og det er af-
gørende, at du forstår at ramme det 
rigtige udtryk – og at du også selv kan 
være trendsættende i dit virke. For at 
opnå de evner, er det nødvendigt med 
solid grunduddannelse – og den får du 
på Art og Style and Makeup.

Stylist uddannelsen er opdelt i fire 
moduler, hvor du kommer vidt om-
kring. Du lærer blandt andet om mode, 
stilarter og trends, levende medier 
som film og musikvideoer, samt for-
ståelse for det administrative arbejde, 

der er en del af arbejdet som selv-
stændig stylist. Du lærer også om de 
forskellige historiske perioder, så du 
kan style til film og teater, hvor der for 
eksempel kan være brug for ægyptisk 
styling, renæssance styling og barok 
styling. 

Vores dygtige undervisere lærer dig 
de rigtige teknikker og giver dig den vi-
den, du har brug for, for at kunne imø-
dekomme dine kommende kunders 
ønsker og krav. 

Som en del af stylist uddannelsen læ-
rer du også at lægge makeup, så du 
kan klargøre modeller til eksempelvis 
sort/hvid fotos, aftenbrug eller galla.

Man kommer på stylist uddannelsen 
efter makeup uddannelsens modul 1 
og 2, hvor man lærer alt det grund-
læggende, man får brug for senere i 
forløbet.

MODUL 1

Styling inden for reklame og  
markedsføring
I første modul af stylist uddannelsen bliver du klogere på branchen som helhed. 
Vi besøger Design Museet og underviser i grundlæggende forståelse af reklame 
og markedsføring samt billedbehandling, farvepsykologi, styling med accessories, 
breefing, layout, materialelære, drapering, kropslære og personlig styling. 

Her får du en generel gennemgang af alle de aspekter, der er en del af stylistens 
arbejde. Du får relevant viden, om arbejdet bag de store stylistopgaver, og du bliver 
godt rustet til en fremtid i branchen

Det er på denne del af uddannelsen, vi lægger grunden for det arbejde, der skal 
gøres senere. Det er her du lærer de grundlæggende teknikker, du senere skal 
arbejde videre med, så du kan levere flotte og brugbare opgaver resten af året.
Du starter op med at lære det grundlæggende inden for makeup med morfologi, 
farvelære, pensler og materialelære, før du skal i gang med selv at lægge alle de 
flotte makeupper som du får brug for som færdiguddannet stylist. 

Allerede mens du er i gang med uddannelsen, hjælper vi dig i gang med at lave 
din egen blog eller hjemmeside og dit eget visitkort, så du løbende kan vise omver-
denen, hvad du kan. Du bliver undervist i, hvordan du markedsfører dig selv og dine 
evner. På den måde er du allerede et stort skridt tættere på et job i branchen.

Modul 1 byder blandt andet på:

    Hjemmeside, portfolio og sociale medier
    Reklame og markedsføringsforståelse
    Billedbehandling
    Farvepsykologi
    Styling med accesories

    Breefing
    Layout
    Materialelære
    Drapering
    Kropslære

På makeup delen af stylistuddannelsen gennemgår vi følgende:

    Læren om hudtyper og basen for en god 
makeup.

    Aldersforandringer, præparatlære og morfologi 
(læren om ansigtsformer og knogle-struktur. 
Korrektion af ansigt, øjne, næse og mund til 
skønmakeup.

    Farvelære, farvernes psykologiske betydning 
og sprog.

    Retning og farvning af vipper og bryn
    Korrekt brug og rengøring af pensler samt 
tilbehør.

    Naturlig makeup med træning i valg farver og 
konsistens ved brug af concealer og foundation.

    Dagmakeup - læren om farvelægning til et 
dagslys. Rette valg af   farver til makeup.

    Påsætning af kunstige vipper og vippetotter.
    Fremgangsmåde til naturlig fotomakeup (enkel 
makeup til eks. sport eller fritid).

    Brudemakeup (romantiske blide farver og 
holdbarhed).

    Foto makeup til farvefoto

Der er modulprøve med professionel fotograf i studiet, så du allerede efter din første prøve har de første 
flotte og professionelle billeder klar i dit portfolio.

MODUL 2

Redaktionel og mode styling
På modul 2 går vi i dybden med trend- og modebegrebet. Her lærer du om trend-
forståelse, det at følge moden, trendspotting og om selv at være trendsættende. 

For at blive klogere på trends og tendenser gennemgår vi en række praktiske 
øvelser, hvor du blandt andet skal ud på gaden og spotte trends, tage billeder, 
gennemgå modemagasiner, studere stilikoner, fotografer, stylister og modeller og 
arbejde med din egen stil.

På dette modul kommer du også til at arbejde med herrestyling, brudestyling, 
typestyling, samt styling til gallashows, sort/hvid-billeder og reklamefotos. Du 
lærer også hvordan du styler ældre modeller og modeller, der bruger briller, så du 
altid opnår det optimale resultat. 

Modul 2 omfatter:

    Trend forståelse og det at følge moden
    Trend spotting (Ud på gaden og spotte trends, 
tage billeder)

    Gennemgang af modemagasiner
    Gennemgang af stil ikoner, fotografer, stylister 
og modeller

    Selv være trend skabende og det at arbejde 
med sin egen stil

    Herrestyling
    Brudestyling
    Typestyling
    Børnestyling
    Puplic Relations/PR bureauer
    Genbrugs guld (design og nyskabelse)

Man skal i det redaktionelle modul lære at få en fornemmelse for fremtidens tendenser.

På makeup delen på stylist uddannelsen gennemgår vi følgende på modul 2:

MODUL 3

Historisk styling
Det historiske element udgør et interessant fundament i en stylists arbejde, for det 
er med den historiske viden i baghånden, man kan udvikle nye, spændende trends 
og gengive bestemte stemninger. 

Når der skal skabes billeder, der kan vække følelser og skabe relationer er den 
historiske viden ganske afgørende for et godt resultat.

Dette modul er baseret på skriftlige hjemmeopgaver og fremlæggelser inden 
for ægyptisk og græsk oldtid, renæssance, barokken og hele vejen op gennem det 
19. århundrede til nu.

Under hver periode gennemgår man de elementer, der har lagt basis for tidens 
mode. 

På dette modul lærer du at lægge alle de store kreative, historiske makup´er, 
med udgangspunkt i datidens filmdivaer som for eksempel Marylin Monroe, Brigit-
te Bardot, Twiggy og mange flere.

På dette modul arbejder vi blandt andet med følgende tidsperioder:

MODUL 4

Styling til levende medier
Modul 4 handler om at style til de levende medier, som film, tv og teater. Her 
fokuserer vi på den komplette styling, avantgarte styling og det at være kunstne-
risk kreativ.

Du lærer også at style modeller til modeshows, at lægge makeup på drag 
queens og at style efter de allernyeste trends.

På dette modul kommer du blandt andet til at stifte bekendtskab med:

Fordelagtige tilbud på stylist uddannelsen!

Skolen tilbyder et gratis hårstylingkursus til dig, der går på makeup 
og stylist uddannelserne. Det gratis kursus skal gennemføres inden 

uddannelses afslutning.

Du modtager undervisning i hårstyling 10 onsdag aftener af 4 timer, 
og du skal kun betale for materialerne (kr. 1.800,-)

Vi anbefaler altid vores elever, at tage imod tilbuddet om det
gratis kursus i hårstyling, da det giver bedre jobmuligheder efter 

endt uddannelse, hvis man også har dette kursus på sit CV. 

Tager du makeup artist uddannelsen, får du stylist uddannelsen 
til ½ pris og omvendt!

   Aftenmakeup (kraftigere farver og smukke ud-
toninger, som skal kunne ses i aftenbelysning).

   Fotomakeup (til sort/ hvid fotos )
   Gallamakeup (elegance, præcision og glitter).
   Showmakeup (kraftig og meget farverig 
make-up).

   Ældremakeup  
(make-up på en moden/-rynket hud)

   Herremakeup /Grooming.  
(makeup til mandlig model på enten foto eller tv)
   Brillemakeup  
(grundregler for kort- og langsynet).
   Kvikmakeup  
(læg en flot make-up på 5-10 minutter).
   Trend makeup (moden skifter hurtigt, og vi laver 
bl.a. makeup ud fra modemagasiner)

    Ægyptisk og Græsk oldtid
    Renæssance og Barok

    Hele vejen op gennem det 19 århundrede frem 
til tiden nu

   Film og TV
   Musikvideoer
   Modeshows

   Avantgarde styling og avantgarde makeup
   Drag queens show

    Egyptisk (fra omkring år 2000 f.Kr.).
    Renæssancen (1300-1600 e.Kr.).
    Barokken (1580-1750 e.Kr.).
    Rokokkoen (1700-1780 e.Kr.).
    Charleston (1920-30’erne).
    Greta Garbo/ Malene Dietrich (1940’erne).
    Marilyn Monroe (1950’erne).

    Brigitte Bardot (1960’erne).
    Twiggy (1960-70’erne).
    Punker (1970’erne).
    Trend makeupper i 1980’erne
    Trend makeupper i 1990’erne
    Millenium makeup

Under hver periode gennemgår vi de elementer, der ligger til grund for tidens mode. Det kan være sam-
fundet, kunsten og ikke mindst musikken. Her læres den historiske makeup og der undervises i de kendte 
filmdivaer, som prægende datidens mode.

Vi får besøg af akasse og tv-arbejderforeningen inden der sluttes af med en skriftlig og en praktisk eksamen. 
Efter bestået eksamen modtager du et internationalt diplom og eksamensbevis på både dansk og engelsk.
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