Holdstart og priser 2021/22
ART OF MAKE UP

ART OF STYLE

Erhvervsuddannelse til professionel makeup artist med filmog skøn makeup, tegne/male modul, samt teater og special
effekt.

Erhvervsuddannelse til professionel stylist og makeup artist inden
for reklame, mode, redaktionelt, historie og levende medier med
film- og skøn makeup.

Daghold, skemalagt undervisning:
Mandag, tirsdag og onsdag 9.00 til 15.00
Forberedelse ca. 10 timer pr. uge
Holdstart: 19. april til 5. oktober 2022
(Ferie uge 29, 30 og 31)

Daghold skemalagt undervisning
Mandag til fredag kl. 9.00 til 15.00 undervisning i skøn- og film
makeup samt styling undervisning de første 2.5 måned, der efter
torsdag og fredag kl. 9.00 til 15.00 undervisning i totallook i
styling.
Forberedelse ca. 10 timer pr. uge.
Holdstart: 19. april til 7. oktober 2022
(Ferie uge 29, 30 og 31)

Aftenhold, skemalagt undervisning:
Mandag og torsdag kl.16.00 til 21.00.
Forberedelse: ca. 7 timer pr. uge.
Holdstart: 21. marts 2022 til 16. januar 2023
(Ferie i uge 29, 30 og 31 samt uge 42 og 23. dec. til 2. jan)
Pris Makeup artist uddannelse: kr. 49.800, -ved samlet

kontrakt på alle 6 moduler. (spar 20.200 kr.)
De 6 moduler kan købes enkeltvis og koster fra 2.500 kr. til 16.000
kr. per modul og en samlet pris på 70.000 kr. Du kan tage
uddannelsen både på dag- og aftenhold.

Makeup artist moduler:
Modul 1: Skønmakeupper (dag/aften/galla/show og trend
makeupper). Varighed 1-3 måneder - 16.000 kr.
Modul 2: Store historiske film makeupper (ægyptisk/barok/1940ér
makeup mm.). Varighed 1-2 måneder - 14.000 kr.
Modul 3: Tegne/male (børnemaling/tattoo/camouflage teknik og
airbrush). Varighed 1-2 måneder - 12.000 kr.
Modul 4: Special effects med film effekter som eks. afrevne fingre,
brandsår, skudhuller og ar. Varighed 1-2 måneder - 13.000 kr.
Modul 5: Maskeproduktion, hvor vi laver afstøbninger i gips,
hvorpå der formes masker, næser, hager, ører og horn med
mere. Maskerne bruges til modul 6 (teatermodulet). Varighed 2
dage/ aftener - 2.500 kr.
Modul 6: Teatermakeupper, som eks. Mefisto, Dracula, Harlekin,
hekse og trolde. Varighed 1-2 mdr. - 12.500 kr.

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: 21. marts 2022 til 16. januar 2023
(Ferie i uge 29, 30 og 31 samt uge 42 og 23. dec. til 2. jan)
Pris stylist og makeup uddannelse: kr. 49.800, 6.000 kr. ved pladsreservation og ved rate betaling. Aftenhold
månedsbetaling på 3.982 kr. pr. måned i 11 mdr. Ved dagholdet
er månedsbetaling på 6.258 kr. pr. måned i 7 mdr.
Materialer til stylist uddannelsen er 7.800 kr. og makeup artist
uddannelsen er 8.600 kr. der består af en lækker makeup taske med
professionel makeup og pensler fra MAC Cosmetics og Inglot
Makeup, som bruges i undervisningen og til hjemmetræning samt
special effekt, tegne/male og teater sminke til makeup artist
uddannelsen og styling materialer samt billeder fra fotoshoot under
modulprøver til stylist uddannelsen.

Der tilbydes GRATIS hårkursus og Dinair airbrush kursus i
forbindelse med stylist eller makeup artist uddannelsen. Du
betaler kun for egne materialer på kr. 2.500, - (Hårkursus), samt
2.700 kr. (Airbrush kursus)
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Fordelagtige tilbud på makeup og stylistuddannelserne!
Skolen tilbyder gratis hårstyling kursus på makeup og
stylistuddannelserne, 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 jobmuligheder på sit CV.

HAIR AND MAKEUPCOURSE IN ENGLISH
ART OF HAIR 10 weeks (40 hours)

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

Professional hair course in English and Danish.
Wednesday at 4pm to 8 pm.
Next course: Wednesday November 17, 2021 to February 2,
2022 (vacation week 51+52)
Next course: Wednesday March 2 to May 4, 2022

ART OF HAIR 10 uger (40 timer)

Price for 10 weeks hair course: Dkr. 8.800, - incl. materials

Prof. Hårsætnings kursus, Basis kursus
Onsdag fra 16.00 til 20.00
Holdstart: 17. november 2021 til 2. februar 2022
Holdstart: 2. marts til 4. maj 2022

Pris for 10x hårkursus: kr. 8.800, - inkl. mat. (ca.2.500 k.)

ART OF COLOUR IN ENGLISH
Thursday at 5pm to 9pm makeup course in English and Danish.
Next course: Thursday January 13 to March 18, 2022
Price for 10 weeks Makeup course: Dkr. 14.800, Incl. makeup suitcase with MAC and Inglot Makeup products
for more than 5.000 Dkr.

ART OF HAIR UDVIDET 8 uger (32 timer)
Prof. Hårsætnings kursus udvidet kursus
Onsdag fra 16.00 til 20.00
Holdstart: afventer ny dato
Pris for 8 x udv. hårkursus: kr.7.000,(brug af egne materialer)

By signing up to the hair course AND the makeup course, held
in the same period, you will receive them both for 22.100 Dkr.
Normal price: (8.800+ 14.800 = 23.600 Dkr.) You will save
1.500 Dkr.

ART OF COLOUR10 ugers (40 timer)

Ring eller skriv nu, så kan skolen hjælpe dig med at
skræddersy netop din uddannelse.

Prof. Makeup kursus
Torsdag fra 17.00 til 21.00 makeup kursus på dansk og engelsk.
Holdstart: 13. januar til 17. marts 2022
Pris for 10 x makeup kursus: kr. 14.800, - inkl. mat.

Du modtager en lækker makeup taske indeholdende makeup
og pensler fra det professionelle brand Inglot og Mac Makeup
til en værdi af ca. 5.000 kr.

Studievejleder tlf. 33 16 17 00, mail: lc@styleandmakeup.dk

Ring til os i dag ved spørgsmål om uddannelse eller for
tilmelding

Tager du både 10 ugers makeup kursus samt 10 uger
hårkursus under samme forløb eller i forlængelse af hinanden,
får du det til en samlet pris på 22.100 kr. (spar 1.500 kr.)

Art of Style and Makeup Kgs. Nytorv, 21 opg. B 2.sal, 1050 Kbh. K

HJÆLP TIL RENTEFRI FINANSIERING
I samarbejde med Santander Consumer Bank tilbyder "Art of Style and Makeup", at du kan betale af på din
uddannelse over 40 måneder rentefrit.
Du betaler kun et oprettelsesgebyr på 8%, samt et månedsgebyr på 30 kr. inklusiv betalingsservice.
Lån eksempelvis 50.000 kr. med en ydelse pr. måned på kun 1.830 kr. i 30 måneder. Det vil sige, at de samlede
kreditomkostninger er 4.900 kr., så du i alt kun skal tilbagebetale 54.900 kr. Debitorrente 0,0% (fast) og ÅOP 7,62%.
Den rentefri finansiering forudsætter betaling via Betalingsservice.
Denne mulighed muliggør drømmeuddannelsen for mange af vores elever på både makeup- og stylistuddannelsen.
Ring eller skriv til os nu for at komme til en personlig samtale, så hjælper vi dig med at skræddersy netop din
uddannelse, så du kan komme i gang med din fremtid.
Du er også hjerteligt velkommen til at ringe for en uforpligtende samtale, hvor du kan få besvaret dine spørgsmål.

Studievejleder

33 16 17 00 eller send en mail til lc@styleandmakeup.dk
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