
Makeup 
Uddannelsen
Går du med drømmen om at blive pro-
fessionel makeup artist, så kan du nu 
sikre dig en plads på vores eftertragte-
de erhvervsuddannelse i København. 
Her vil du lære de mange forskellige 
teknikker, man skal beherske, for at 
blive professionel makeup artist.

Du vil blandt andet få en bred viden 
om forskellige hudtyper, morfologi 
og farvelære samt præparatlære, så 
du får det helt rigtige grundlag for at 
kunne udvikle de store, kreative skøn 
makeup´er. 

Du lærer at lægge alt fra den naturlige 
hverdagsmakeup til de mere ekstrava-
gante galla- og showmakeup´er, hvor 
de stærke kontraster og nuancer er i 
fokus. Du får også undervisning i de 
særlige teknikker, der anvendes, når 
der skal lægges makeup til photos-
hoots i både farver og sort/hvid. 

Derudover lærer du om makeup til re-
klame- og portrætfoto samt til histori-
ske film makeup´er.
Som professionel makeup artist skal 
du være i stand til at lægge mange for-
skellige typer makeup med alt lige fra 
den naturlige foto makeup til de store 
show makeup´er. 

Derfor er det vigtigt, at du får en ud-
dannelse, der favner bredt og samtidig 

har fokus på de grundlæggende tek-
nikker.

Hos Art of Style og Makeup lærer du 
ikke alene, hvordan man lægger en 
skøn makeup, men også hvordan man 
finder de rigtige farver, og hvordan 
man korrigerer korrekt og effektivt. 
Du vil også modtage intensiv under-
visning i at lægge makeup til film, tv 
og teater samt tegnekunst til ansigts-
maling, tattoo, avantgarde med videre.

Når der skal laves special effects i 
film, er det makeup artisten, der laver 
de blodige sår og de skræmmende 
masker. Det lærer du naturligvis også 
på vores makeup artist uddannelse, 
der består af seks spændende modu-
ler, der tilsammen gør dig til en dyg-
tig og kompetent makeup artist, som 
er klar til stort set alle job inden for 
branchen. 

Når de seks moduler er afsluttet, får 
vi besøg af akassen og fagforenin-
gen og tager end snak om, hvordan 
den afsluttende eksamen forløber. 
Uddannelsen har modulprøver med 
praktiske prøver efter hvert modul og 
afsluttes med en skriftlig og en prak-
tisk eksamen. Når du har bestået den 
afsluttende eksamen, modtager du et 
internationalt diplom og eksamensbe-
vis på både dansk og engelsk.

MODUL 1

Skøn makeup
På første modul lærer du alt, der er værd at vide, om skøn makeup. Du får en 
grundlæggende viden om de forskellige hudtyper og lærer, hvordan man lægger 
en god base for en makeup, der skal holde længe. 

Du bliver også undervist i aldersforandringer, præparatlære og morfologi 
(ansigtsformer og knogle-struktur) og ikke mindst, hvordan som makeup artist kan 
korrigere og gøre ansigtet mere harmonisk ved hjælp af farver, lys og skygge. På 
dette modul arbejder vi også med manicure med røde og franske negle, farvelære, 
farvernes psykologiske betydning og sprog samt farvning af vipper og bryn.

Du lærer, hvordan du bruger og rengør pensler og tilbehør korrekt – og du får mulig-
hed for at lægge en lang række forskellige makeup´er – Herunder blandt andet:

Dagmakeup - læren om farvelægning til et 
dagslys. 
Rette valg af farver til alle makeup
Påsætning af kunstige vipper og vippetotter
Naturlig makeup  - enkel makeup til eks. sport 
eller fritid
Aftenmakeup - kraftigere farver og smukke ud-
toninger, som skal kunne ses i aften-belysning
Brudemakeup – romantiske, blide farver, der 
holder til festen er slut
Gallamakeup - elegance, præcision og glitter
Showmakeup - kraftig og meget farverig 
makeup

Ældremakeup - makeup på moden hud. Her 
inviterer vi “modne” kvinder ind på skolen.
Fotomakeup  - farve og sort/hvid
Herremakeup /Grooming - til bl.a. tv og film
Brillemakeup - grundregler for kort- og 
langsynet
Kvikmakeup - læg en flot makeup på 5-10 
minutter
Trendmakeup - moden skifter hurtigt, hvad er 
in nu?
Smokey eyes  - med sort skygge der tones 
korrekt omkring øjet

Modulet afsluttes med en modulprøve i skønmakeup.

MODUL 4

Special effects
På fjerde modul lærer du at lave de special effects, der er brug for i film og tv-pro-
duktioner. Når du har lært teknikkerne kan du få skuespillerne til at se forslåede 
ud, og du kan give dem troværdigt udseende mærker, rifter, sår, brandsår og endda 
skudsår. 

Vi anvender blandt andet voks, silicone, latex og teaterblod til at fremtrylle 
realistisk udseende effekter, og det er endda muligt at fingere acne-udbrud, 
herpes-udbrud, falske modermærker og ar, blå mærker, bide- og kradsemærker og 
mange andre effekter. 

På dette modul lærer du, hvordan du laver en afrevet finger, en afrevet arm, 
et forstuvet håndled, en brækket næse og et flækket bryn. Du bliver i stand til at 
udstyre skuespillerne med forfrysninger, brandsår, skinnebenssår, overskåret puls-
åre, søm/glas-skår/splinter i huden, blyant gennem hånd og hudafskrabninger.

Når du har gennemgået model 4, er du i den grad klar til at træde ind på et 
filmset i en hvilken som helst film eller tv-produktion, hvor der er brug for special 
effects.

Modulet afsluttes med en modulprøve i special effects. 

MODUL 2

Historisk makeup
Makeup har været brugt i mange hundrede år, og som makeup artist er det vigtigt, 
at du kender historien og er i stand til at lægge makeup fra forskellige historiske 
tidsaldre. Vi starter i det gamle Ægypten, hvor vi laver Cleopatra, hvorefter vi går 
videre til renæssancen, barokken og 1900-tallet, hvor vi især har fokus på alle de 
skønne filmdivaer.

På dette modul lærer du at lægge alle de flotte historiske makkeupper som:

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

Brigitte Bardot (1960’erne).
Twiggy (1960-70’erne).
Luksus punker (1970’erne).
Trend makeupper i 1980’erne 1990’erne 
Millennium makeup (fra år 2000 og frem)

På andet modul lærer du også at fremstille paryk og skaldepande, så det er muligt 
at opnå det perfekte renæssance- og baroklook. Samtidig får du en grundig indsigt 
i de teknikker og principper, der anvendes, når der lægges makeup til film og tv, 
hvor der skal tages hensyn til blandt andet lys, afstand og skygge. 

Modulet afsluttes med en modulprøve i historisk makeup.

MODUL 5

Maskeproduktion
På femte modul arbejder vi videre med special effects – og nu er det maskerne, der 
er i fokus. Her arbejder vi med alginat-blandinger, gips, silicone, gelatine og latex, 
når vi laver de mest fantastiske og fantasifulde maskeafstøbninger til brug i film, 
teater og tv-produktioner.

Vi får i to dage besøg af en filmproducent og special effect specialist, som lærer 
os at lave afstøbninger af gips til hele og del-masker i silicone. Resultat bliver flotte 
og realistiske masker som dem, der bruges i eksempelvis Ringenes Herre og Harry 
potter.

På dette modul er der rig mulighed for at udfolde dine kreative evner. Du vil lære 
alle de grundlæggende teknikker, og når modulet er gennemført kan du blandt 
andet lave:

Vampyr tænder i cernit
Afstøbning af næse, ører og øje. 
Proteser støbt i silicone og gelatine, så som et hævet bokser øje og en skæv næse. 
Hager, ører, horn og næser i latex. 
Maskemaling af hele og enkelte støbninger

MODUL 3

Tegne/malelære
På tredje modul arbejder vi med skitser og skygger til udførelse af bodypainting 
med og uden airbrush. Vi laver også ansigtsmaling på børn, hvor der er mulighed 
for at lege med det kreative udtryk. 

Vi afprøver vores færdigheder i en børnehave, hvor der er mulighed for at give 
fantasien frit spil.

På dette modul lærer du også om camouflage og tatoveringer udarbejdet i fedt-
farver samt avantgarde makeup med stor inspiration fra mode og fantasi.

På Modul 3 kommer du til at arbejde med:

Camouflageteknik til dækning af modermær-
ker, ar og lignende
Avantage makeup
Fantasimakeup
Science fiktion makeup
Ansigtsmaling (tiger, mus, hund, kat osv.)
Besøg i en børnehave, hvor vi laver an-
sigts-maling på børn

Tatoveringer ved brug af fedtfarver og teknik-
ken til lang holdbarhed
Besøg af en dygtig tegner som underviser 
i tegnelære og airbrush til skitsering og 
skyggedannelser
Bodypainting - kunsten ved at dekorere krop-

pen med tøj, som bliver malet på
Arbejde med airbrush

Modulet afsluttes med en modulprøve i tegne/male-lære.

MODUL 6

Teater makeup
Det sjette og sidste modul på denne uddannelse er sammensat med stor inspiration fra 
Københavns teatre og Tivoli. Her arbejder vi med fedtfarver, vi fremstiller horn, næser, 
tænder og skæg og bruger mange forskellige parykker til bl.a. Mephisto og Don Quixote 
samt udførelse af personen Dragula og hovedrollerne i Pantomime teatret. 

I pensum gives en god beskrivelse af alle de karakteristiske teaterkarakterer som vi 
kommer til at stifte bekendtskab med. Her under blandt andet:

Teater skønsminke.
Columbine og Harlekin.
Pjerrot.
Mephisto. (med næse og horn).
Dracula (med cernittænder).
Don Quixote (ældring og påsætning af skæg).
Heks (med næse og hage af latex).

Monster og Zombie.
Kineser og Geisha.
Kabuki.
Klovn og Trold.( med næser, hager og ører)
Drag makeup.
Besøg på Det Kgl. Teaters paryk og sminke 
afdeling 

Modulet afsluttes med en modulprøve i teatermakeup.

Se vores SULT film, med masser af special effects
http://youtu.be/vhKtJDYFq3g[/youtube
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Makeup 
Uddannelsen
Går du med drømmen om at blive 
pro- fessionel makeup artist, og 
ønsker du at arbejde med en eller 
flere muligheder indenfor beauty, 
fashion, film, advance, show og 
teater makeup?
Hos Art of Style and Makeup vil du 
lære de mange forskellige teknikker, 
man skal beherske, for at blive 
professionel makeup artist, komme 
bredt omkring i branchen, og udleve 
sine drømme med de spændende, 
farverige og kreative jobs.

Du vil til at begynde med, få den 
vigtige viden om forskellige 
hudtyper, contouring og farveteori 
samt produktlære, så du får det helt 
rigtige grundlag, for at kunne udvikle 
de store, kreative beauty makeupper.

Du lærer at lægge alt fra den 
naturlige hverdagsmakeup til de 
store og kreative galla- og event 
makeupper, hvor de stærke 
kontraster og nuancer er i fokus. 
Ligeledes de særlige teknikker der 
anvendes til photoshoots, Instagram 
makeup, trend- og Cutcrease 
makeup. 
Makeup til reklame- og fotoserier 
samt til de store films stilikoner, som 
makeup artisten skal kunne sminke 
som en historisk person eller som en 
nyfortolkning af datidens og nutidens 
trend.
 

Du kan hos os vælge enkelte 
moduler, eller tage alle 6, så du kan 
sige ja til alle typer makeup jobs 
indenfor denne spændende branche. 
Derfor er det vigtigt, at du får en 
uddannelse, der favner bredt og 
samtidig
har fokus på de grundlæggende 
teknikker.

Hos Art of Style og Makeup lærer du 
ikke alene, hvordan man lægger en 
beauty makeup, men også hvordan 
du sammensætter rigtige farver, og 
hvordan man korrigerer korrekt og 
professionelt. Vi har moduler med 
intensiv undervisning i Advance 
makeup teori, herunder facepaint, 
tattoo, avantgarde samt Show & 
Teater makeup med Drag Quins, 
bodypainting, klassiske teater 
karakterer, Halloween m.fl.
Når der skal laves special effects i 
film, er det makeup artisten, der 
laver de blodige sår og de 
skræmmende masker. Det lærer du 
naturligvis også på vores makeup 
artist uddannelse. Uddannelsen med 
af alle 6 moduler, vil tilsammen gøre 
dig til en dygtig og kompetent 
makeup artist, som er klar til stort 
set alle job inden for branchen.
Uddannelsen har modulprøver med 
praktiske prøver efter hvert modul, 
og afsluttes med en skriftlig og en 
praktisk eksamen. Når du har 
bestået den afsluttende eksamen, 
modtager du et internationalt diplom 
og eksamensbevis på både dansk og 
engelsk.
.

MODUL 1

Skøn makeup
På første modul lærer du alt, der er værd at vide, om skøn makeup. Du får en 
grundlæggende viden om de forskellige hudtyper og lærer, hvordan man lægger 
en god base for en makeup, der skal holde længe. 

Du bliver også undervist i aldersforandringer, præparatlære og morfologi 
(ansigtsformer og knogle-struktur) og ikke mindst, hvordan som makeup artist kan 
korrigere og gøre ansigtet mere harmonisk ved hjælp af farver, lys og skygge. På 
dette modul arbejder vi også med manicure med røde og franske negle, farvelære, 
farvernes psykologiske betydning og sprog samt farvning af vipper og bryn.

Du lærer, hvordan du bruger og rengør pensler og tilbehør korrekt – og du får mulig-
hed for at lægge en lang række forskellige makeup´er – Herunder blandt andet:

Dagmakeup - læren om farvelægning til et 
dagslys. 
Rette valg af farver til alle makeup
Påsætning af kunstige vipper og vippetotter
Naturlig makeup  - enkel makeup til eks. sport 
eller fritid
Aftenmakeup - kraftigere farver og smukke ud-
toninger, som skal kunne ses i aften-belysning
Brudemakeup – romantiske, blide farver, der 
holder til festen er slut
Gallamakeup - elegance, præcision og glitter
Showmakeup - kraftig og meget farverig 
makeup

Ældremakeup - makeup på moden hud. Her 
inviterer vi “modne” kvinder ind på skolen.
Fotomakeup  - farve og sort/hvid
Herremakeup /Grooming - til bl.a. tv og film
Brillemakeup - grundregler for kort- og 
langsynet
Kvikmakeup - læg en flot makeup på 5-10 
minutter
Trendmakeup - moden skifter hurtigt, hvad er 
in nu?
Smokey eyes  - med sort skygge der tones 
korrekt omkring øjet

Modulet afsluttes med en modulprøve i skønmakeup.

MODUL 4

Special effects
På fjerde modul lærer du at lave de special effects, der er brug for i film og tv-pro-
duktioner. Når du har lært teknikkerne kan du få skuespillerne til at se forslåede 
ud, og du kan give dem troværdigt udseende mærker, rifter, sår, brandsår og endda 
skudsår. 

Vi anvender blandt andet voks, silicone, latex og teaterblod til at fremtrylle 
realistisk udseende effekter, og det er endda muligt at fingere acne-udbrud, 
herpes-udbrud, falske modermærker og ar, blå mærker, bide- og kradsemærker og 
mange andre effekter. 

På dette modul lærer du, hvordan du laver en afrevet finger, en afrevet arm, 
et forstuvet håndled, en brækket næse og et flækket bryn. Du bliver i stand til at 
udstyre skuespillerne med forfrysninger, brandsår, skinnebenssår, overskåret puls-
åre, søm/glas-skår/splinter i huden, blyant gennem hånd og hudafskrabninger.

Når du har gennemgået model 4, er du i den grad klar til at træde ind på et 
filmset i en hvilken som helst film eller tv-produktion, hvor der er brug for special 
effects.

Modulet afsluttes med en modulprøve i special effects. 

MODUL 2

Historisk makeup
Makeup har været brugt i mange hundrede år, og som makeup artist er det vigtigt, 
at du kender historien og er i stand til at lægge makeup fra forskellige historiske 
tidsaldre. Vi starter i det gamle Ægypten, hvor vi laver Cleopatra, hvorefter vi går 
videre til renæssancen, barokken og 1900-tallet, hvor vi især har fokus på alle de 
skønne filmdivaer.

På dette modul lærer du at lægge alle de flotte historiske makkeupper som:

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

Brigitte Bardot (1960’erne).
Twiggy (1960-70’erne).
Luksus punker (1970’erne).
Trend makeupper i 1980’erne 1990’erne 
Millennium makeup (fra år 2000 og frem)

På andet modul lærer du også at fremstille paryk og skaldepande, så det er muligt 
at opnå det perfekte renæssance- og baroklook. Samtidig får du en grundig indsigt 
i de teknikker og principper, der anvendes, når der lægges makeup til film og tv, 
hvor der skal tages hensyn til blandt andet lys, afstand og skygge. 

Modulet afsluttes med en modulprøve i historisk makeup.

MODUL 5

Maskeproduktion
På femte modul arbejder vi videre med special effects – og nu er det maskerne, der 
er i fokus. Her arbejder vi med alginat-blandinger, gips, silicone, gelatine og latex, 
når vi laver de mest fantastiske og fantasifulde maskeafstøbninger til brug i film, 
teater og tv-produktioner.

Vi får i to dage besøg af en filmproducent og special effect specialist, som lærer 
os at lave afstøbninger af gips til hele og del-masker i silicone. Resultat bliver flotte 
og realistiske masker som dem, der bruges i eksempelvis Ringenes Herre og Harry 
potter.

På dette modul er der rig mulighed for at udfolde dine kreative evner. Du vil lære 
alle de grundlæggende teknikker, og når modulet er gennemført kan du blandt 
andet lave:

Vampyr tænder i cernit
Afstøbning af næse, ører og øje. 
Proteser støbt i silicone og gelatine, så som et hævet bokser øje og en skæv næse. 
Hager, ører, horn og næser i latex. 
Maskemaling af hele og enkelte støbninger

MODUL 3

Tegne/malelære
På tredje modul arbejder vi med skitser og skygger til udførelse af bodypainting 
med og uden airbrush. Vi laver også ansigtsmaling på børn, hvor der er mulighed 
for at lege med det kreative udtryk. 

Vi afprøver vores færdigheder i en børnehave, hvor der er mulighed for at give 
fantasien frit spil.

På dette modul lærer du også om camouflage og tatoveringer udarbejdet i fedt-
farver samt avantgarde makeup med stor inspiration fra mode og fantasi.

På Modul 3 kommer du til at arbejde med:

Camouflageteknik til dækning af modermær-
ker, ar og lignende
Avantage makeup
Fantasimakeup
Science fiktion makeup
Ansigtsmaling (tiger, mus, hund, kat osv.)
Besøg i en børnehave, hvor vi laver an-
sigts-maling på børn

Tatoveringer ved brug af fedtfarver og teknik-
ken til lang holdbarhed
Besøg af en dygtig tegner som underviser 
i tegnelære og airbrush til skitsering og 
skyggedannelser
Bodypainting - kunsten ved at dekorere krop-

pen med tøj, som bliver malet på
Arbejde med airbrush

Modulet afsluttes med en modulprøve i tegne/male-lære.

MODUL 6

Teater makeup
Det sjette og sidste modul på denne uddannelse er sammensat med stor inspiration fra 
Københavns teatre og Tivoli. Her arbejder vi med fedtfarver, vi fremstiller horn, næser, 
tænder og skæg og bruger mange forskellige parykker til bl.a. Mephisto og Don Quixote 
samt udførelse af personen Dragula og hovedrollerne i Pantomime teatret. 

I pensum gives en god beskrivelse af alle de karakteristiske teaterkarakterer som vi 
kommer til at stifte bekendtskab med. Her under blandt andet:

Teater skønsminke.
Columbine og Harlekin.
Pjerrot.
Mephisto. (med næse og horn).
Dracula (med cernittænder).
Don Quixote (ældring og påsætning af skæg).
Heks (med næse og hage af latex).

Monster og Zombie.
Kineser og Geisha.
Kabuki.
Klovn og Trold.( med næser, hager og ører)
Drag makeup.
Besøg på Det Kgl. Teaters paryk og sminke 
afdeling 

Modulet afsluttes med en modulprøve i teatermakeup.

Se vores SULT film, med masser af special effects
http://youtu.be/vhKtJDYFq3g[/youtube
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Makeup 
Uddannelsen
Går du med drømmen om at blive pro-
fessionel makeup artist, så kan du nu 
sikre dig en plads på vores eftertragte-
de erhvervsuddannelse i København. 
Her vil du lære de mange forskellige 
teknikker, man skal beherske, for at 
blive professionel makeup artist.

Du vil blandt andet få en bred viden 
om forskellige hudtyper, morfologi 
og farvelære samt præparatlære, så 
du får det helt rigtige grundlag for at 
kunne udvikle de store, kreative skøn 
makeup´er. 

Du lærer at lægge alt fra den naturlige 
hverdagsmakeup til de mere ekstrava-
gante galla- og showmakeup´er, hvor 
de stærke kontraster og nuancer er i 
fokus. Du får også undervisning i de 
særlige teknikker, der anvendes, når 
der skal lægges makeup til photos-
hoots i både farver og sort/hvid. 

Derudover lærer du om makeup til re-
klame- og portrætfoto samt til histori-
ske film makeup´er.
Som professionel makeup artist skal 
du være i stand til at lægge mange for-
skellige typer makeup med alt lige fra 
den naturlige foto makeup til de store 
show makeup´er. 

Derfor er det vigtigt, at du får en ud-
dannelse, der favner bredt og samtidig 

har fokus på de grundlæggende tek-
nikker.

Hos Art of Style og Makeup lærer du 
ikke alene, hvordan man lægger en 
skøn makeup, men også hvordan man 
finder de rigtige farver, og hvordan 
man korrigerer korrekt og effektivt. 
Du vil også modtage intensiv under-
visning i at lægge makeup til film, tv 
og teater samt tegnekunst til ansigts-
maling, tattoo, avantgarde med videre.

Når der skal laves special effects i 
film, er det makeup artisten, der laver 
de blodige sår og de skræmmende 
masker. Det lærer du naturligvis også 
på vores makeup artist uddannelse, 
der består af seks spændende modu-
ler, der tilsammen gør dig til en dyg-
tig og kompetent makeup artist, som 
er klar til stort set alle job inden for 
branchen. 

Når de seks moduler er afsluttet, får 
vi besøg af akassen og fagforenin-
gen og tager end snak om, hvordan 
den afsluttende eksamen forløber. 
Uddannelsen har modulprøver med 
praktiske prøver efter hvert modul og 
afsluttes med en skriftlig og en prak-
tisk eksamen. Når du har bestået den 
afsluttende eksamen, modtager du et 
internationalt diplom og eksamensbe-
vis på både dansk og engelsk.

MODUL 1

Beauty Makeup
På dette modul lærer du alt, der er værd at vide om Beauty makeup. Du får en 
grundlæggende viden om de forskellige hudtyper, og lærer hvordan man lægger en 
god base for en makeup, der skal holde længe.
Vi gennemgår effektivt produktlære og ikke mindst, hvordan som makeup artist 
kan korrigere og gøre ansigtet mere harmonisk ved hjælp af farve teoriens viden 
om highlight og skygge. 

Makeup er både klassisk og trend. Du skal kunne mestre alle de forskellige 
teknikker og færdigheder, som det kræver at kunne lave alle typer makeup lige fra 
en naturlig fotomakeup til de farvestrålende Galla makeupper. 
Vi starter med alt forberedelse af huden, så makeuppen bliver smuk ensartet og 
holdbar. 

o Naturlig makeup - fokus på at skabe et sundt 

look

o Dagmakeup – let og forskønnende på 

modellens egne træk

o  Påsætning af kunstige vipper og vippetotter

o Business makeup- et sofistikeret look, der en 

blanding af en let aften makeup og/eller en 

intens dag makeup

o Aftenmakeup - kraftigere farver og smukke 

ud- toninger, som skal kunne ses i 

aftenbelysning 

o Brudemakeup – romantiske og blide farver 

med fokus på fin base og lang holdbarhed

o Gallamakeup - elegance, præcision og glitter 

o Cutcrease – en skarp øjenmakeup ”skåret” 

lidt over globelinjen, men følger øjets form 

op som en vinge

o Ældremakeup - makeup på moden hud. 

Her inviterer vi “modne” kvinder ind på 

skolen. 

o Fotomakeup - farve og sort/hvid 

o Herremakeup /Grooming - til bl.a. tv og 

film Brillemakeup - grundregler for kort- 

og langsynet personer der bærer briller

o Kvikmakeup - læg en flot makeup på 

5-10 minutter

o Trendmakeup - moden skifter hurtigt, og 

makeupartisten skal vide, hvad den 

nyeste trends er

o Smokey Eyes – ofte med sort skygge der 

tones korrekt omkring øjet

o  Instagram makeup - kraftig makeup 

men nedtonet på billeder.

MODUL 4

Special effects
På fjerde modul lærer du at lave de special effects, der er brug for i film og tv-pro-
duktioner. Når du har lært teknikkerne kan du få skuespillerne til at se forslåede 
ud, og du kan give dem troværdigt udseende mærker, rifter, sår, brandsår og endda 
skudsår. 

Vi anvender blandt andet voks, silicone, latex og teaterblod til at fremtrylle 
realistisk udseende effekter, og det er endda muligt at fingere acne-udbrud, 
herpes-udbrud, falske modermærker og ar, blå mærker, bide- og kradsemærker og 
mange andre effekter. 

På dette modul lærer du, hvordan du laver en afrevet finger, en afrevet arm, 
et forstuvet håndled, en brækket næse og et flækket bryn. Du bliver i stand til at 
udstyre skuespillerne med forfrysninger, brandsår, skinnebenssår, overskåret puls-
åre, søm/glas-skår/splinter i huden, blyant gennem hånd og hudafskrabninger.

Når du har gennemgået model 4, er du i den grad klar til at træde ind på et 
filmset i en hvilken som helst film eller tv-produktion, hvor der er brug for special 
effects.

Modulet afsluttes med en modulprøve i special effects. 

MODUL 2

Historisk Makeup/Stilikoner

Makeup har været brugt i mange hundrede år, og som makeup artist er det 
vigtigt, at du kender historien og er i stand til at lægge makeup fra forskellige 
historiske tidsaldre. Vi starter i det gamle Ægypten, hvor vi laver Cleopatra, 
hvorefter vi går videre til renæssancen, barokken og 1900-tallet, hvor vi især 
har fokus på alle de skønne filmikoner.
Som nyfortolkning ellers datidens stilart 

o Cleopatra (51 f.Kr. til 30 f.Kr) 

o Renæssancen (1536-1660 e.Kr.)

o Barokken (1600-1730 e.Kr.)

o  Charleston (1920’erne)

o Greta Garbo/ Malene Dietrich 

(1940’erne) 
o Marilyn Monroe (1950’erne)

o Brigitte Bardot (1960’erne) 

o Twiggy (1960-70’erne)

o Luksus punker (1970’erne)

o Trend makeupper i 1980’erne 

1990’erne 
o Kardashian 2010/2020érne

)

MODUL 5

Maskeproduktion
På femte modul arbejder vi videre med special effects – og nu er det maskerne, der 
er i fokus. Her arbejder vi med alginat-blandinger, gips, silicone, gelatine og latex, 
når vi laver de mest fantastiske og fantasifulde maskeafstøbninger til brug i film, 
teater og tv-produktioner.

Vi får i to dage besøg af en filmproducent og special effect specialist, som lærer 
os at lave afstøbninger af gips til hele og del-masker i silicone. Resultat bliver flotte 
og realistiske masker som dem, der bruges i eksempelvis Ringenes Herre og Harry 
potter.

På dette modul er der rig mulighed for at udfolde dine kreative evner. Du vil lære 
alle de grundlæggende teknikker, og når modulet er gennemført kan du blandt 
andet lave:

Vampyr tænder i cernit
Afstøbning af næse, ører og øje. 
Proteser støbt i silicone og gelatine, så som et hævet bokser øje og en skæv næse. 
Hager, ører, horn og næser i latex. 
Maskemaling af hele og enkelte støbninger

MODUL 3

Advance Makeup Teori

Her arbejder vi med skitser og fantasi til udførelse af face Charts og face 
Paint. Vi laver ansigtsmaling på børn, hvor der er mulighed for at lege med det 
kreative udtryk. Klassisk Avant garde makeup og med blokket bryn/texture samt 
Liner work. Camouflage og tatoveringer 

På Modul 3 kommer du til at arbejde med:

o  Camouflageteknik til dækning af modermærker, ar og lignende

o  Avantage makeup
o Fantasimakeup
o  Science fiktion makeup
o Facepaint (tiger, mus, hund, kat osv.)     Besøg i en børnehave, hvor vi laver ansigtsmaling på børn

o Tatoveringer ved brug af fedtfarver og teknik-ken til lang holdbarhed

MODUL 6

Teater makeup
Det sjette og sidste modul på denne uddannelse er sammensat med stor inspiration fra 
Københavns teatre og Tivoli. Her arbejder vi med fedtfarver, vi fremstiller horn, næser, 
tænder og skæg og bruger mange forskellige parykker til bl.a. Mephisto og Don Quixote 
samt udførelse af personen Dragula og hovedrollerne i Pantomime teatret. 

I pensum gives en god beskrivelse af alle de karakteristiske teaterkarakterer som vi 
kommer til at stifte bekendtskab med. Her under blandt andet:

Teater skønsminke.
Columbine og Harlekin.
Pjerrot.
Mephisto. (med næse og horn).
Dracula (med cernittænder).
Don Quixote (ældring og påsætning af skæg).
Heks (med næse og hage af latex).

Monster og Zombie.
Kineser og Geisha.
Kabuki.
Klovn og Trold.( med næser, hager og ører)
Drag makeup.
Besøg på Det Kgl. Teaters paryk og sminke 
afdeling 

Modulet afsluttes med en modulprøve i teatermakeup.

Se vores SULT film, med masser af special effects
http://youtu.be/vhKtJDYFq3g[/youtube
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Makeup 
Uddannelsen
Går du med drømmen om at blive pro-
fessionel makeup artist, så kan du nu 
sikre dig en plads på vores eftertragte-
de erhvervsuddannelse i København. 
Her vil du lære de mange forskellige 
teknikker, man skal beherske, for at 
blive professionel makeup artist.

Du vil blandt andet få en bred viden 
om forskellige hudtyper, morfologi 
og farvelære samt præparatlære, så 
du får det helt rigtige grundlag for at 
kunne udvikle de store, kreative skøn 
makeup´er. 

Du lærer at lægge alt fra den naturlige 
hverdagsmakeup til de mere ekstrava-
gante galla- og showmakeup´er, hvor 
de stærke kontraster og nuancer er i 
fokus. Du får også undervisning i de 
særlige teknikker, der anvendes, når 
der skal lægges makeup til photos-
hoots i både farver og sort/hvid. 

Derudover lærer du om makeup til re-
klame- og portrætfoto samt til histori-
ske film makeup´er.
Som professionel makeup artist skal 
du være i stand til at lægge mange for-
skellige typer makeup med alt lige fra 
den naturlige foto makeup til de store 
show makeup´er. 

Derfor er det vigtigt, at du får en ud-
dannelse, der favner bredt og samtidig 

har fokus på de grundlæggende tek-
nikker.

Hos Art of Style og Makeup lærer du 
ikke alene, hvordan man lægger en 
skøn makeup, men også hvordan man 
finder de rigtige farver, og hvordan 
man korrigerer korrekt og effektivt. 
Du vil også modtage intensiv under-
visning i at lægge makeup til film, tv 
og teater samt tegnekunst til ansigts-
maling, tattoo, avantgarde med videre.

Når der skal laves special effects i 
film, er det makeup artisten, der laver 
de blodige sår og de skræmmende 
masker. Det lærer du naturligvis også 
på vores makeup artist uddannelse, 
der består af seks spændende modu-
ler, der tilsammen gør dig til en dyg-
tig og kompetent makeup artist, som 
er klar til stort set alle job inden for 
branchen. 

Når de seks moduler er afsluttet, får 
vi besøg af akassen og fagforenin-
gen og tager end snak om, hvordan 
den afsluttende eksamen forløber. 
Uddannelsen har modulprøver med 
praktiske prøver efter hvert modul og 
afsluttes med en skriftlig og en prak-
tisk eksamen. Når du har bestået den 
afsluttende eksamen, modtager du et 
internationalt diplom og eksamensbe-
vis på både dansk og engelsk.

MODUL 1

Skøn makeup
På første modul lærer du alt, der er værd at vide, om skøn makeup. Du får en 
grundlæggende viden om de forskellige hudtyper og lærer, hvordan man lægger 
en god base for en makeup, der skal holde længe. 

Du bliver også undervist i aldersforandringer, præparatlære og morfologi 
(ansigtsformer og knogle-struktur) og ikke mindst, hvordan som makeup artist kan 
korrigere og gøre ansigtet mere harmonisk ved hjælp af farver, lys og skygge. På 
dette modul arbejder vi også med manicure med røde og franske negle, farvelære, 
farvernes psykologiske betydning og sprog samt farvning af vipper og bryn.

Du lærer, hvordan du bruger og rengør pensler og tilbehør korrekt – og du får mulig-
hed for at lægge en lang række forskellige makeup´er – Herunder blandt andet:

Dagmakeup - læren om farvelægning til et 
dagslys. 
Rette valg af farver til alle makeup
Påsætning af kunstige vipper og vippetotter
Naturlig makeup  - enkel makeup til eks. sport 
eller fritid
Aftenmakeup - kraftigere farver og smukke ud-
toninger, som skal kunne ses i aften-belysning
Brudemakeup – romantiske, blide farver, der 
holder til festen er slut
Gallamakeup - elegance, præcision og glitter
Showmakeup - kraftig og meget farverig 
makeup

Ældremakeup - makeup på moden hud. Her 
inviterer vi “modne” kvinder ind på skolen.
Fotomakeup  - farve og sort/hvid
Herremakeup /Grooming - til bl.a. tv og film
Brillemakeup - grundregler for kort- og 
langsynet
Kvikmakeup - læg en flot makeup på 5-10 
minutter
Trendmakeup - moden skifter hurtigt, hvad er 
in nu?
Smokey eyes  - med sort skygge der tones 
korrekt omkring øjet

Modulet afsluttes med en modulprøve i skønmakeup.

MODUL 4

Special Effect Makeup

Her lærer du at lave de special effekts, der er brug for i film og tv-produktioner. 
Når du har lært teknikkerne, kan du få skuespillerne til at se forslåede ud, og du 
kan give dem troværdigt udseende mærker, rifter, sår, brandsår og endda 
skudsår.

Vi anvender blandt andet voks, silikone, latex og teaterblod til at fremtrylle 
realistisk udseende effekter, og det er endda muligt at fingere herpes-udbrud, 
falske modermærker og ar, blå mærker, bide- og kradsemærker og mange andre 
effekter.

På dette modul lærer du, hvordan du laver en afrevet finger, en afrevet arm, et 
forstuvet håndled, en brækket næse og et flækket bryn. Du bliver i stand til at

udstyre skuespillerne med forfrysninger, brandsår, skinnebenssår, overskåret 
puls- åre, søm/glas-skår/splinter i huden, forstuvning og hudafskrabninger.

Når du har gennemgået model 4, er du i den grad klar til at træde ind på et 
filmset i en hvilken som helst film eller tv-produktion, hvor der er brug for 
special effekts opbygning.

MODUL 2

Historisk makeup
Makeup har været brugt i mange hundrede år, og som makeup artist er det vigtigt, 
at du kender historien og er i stand til at lægge makeup fra forskellige historiske 
tidsaldre. Vi starter i det gamle Ægypten, hvor vi laver Cleopatra, hvorefter vi går 
videre til renæssancen, barokken og 1900-tallet, hvor vi især har fokus på alle de 
skønne filmdivaer.

På dette modul lærer du at lægge alle de flotte historiske makkeupper som:

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

Brigitte Bardot (1960’erne).
Twiggy (1960-70’erne).
Luksus punker (1970’erne).
Trend makeupper i 1980’erne 1990’erne 
Millennium makeup (fra år 2000 og frem)

På andet modul lærer du også at fremstille paryk og skaldepande, så det er muligt 
at opnå det perfekte renæssance- og baroklook. Samtidig får du en grundig indsigt 
i de teknikker og principper, der anvendes, når der lægges makeup til film og tv, 
hvor der skal tages hensyn til blandt andet lys, afstand og skygge. 

Modulet afsluttes med en modulprøve i historisk makeup.

MODUL 5

Advance Spfx 

Makeup & Maskeproduktion

På dette modul arbejder vi videre med special effekts – og nu er det maskerne, 
der er i fokus. Her arbejder vi med alginat-blandinger, gips, silicone, gelatine og 
latex, når vi laver de mest fantastiske og fantasifulde maskeafstøbninger til brug 
i film, teater og tv-produktioner.
En professionel film makeup artist lærer os at lave afstøbninger af gips til hele 
og del-masker i silicone. Resultat bliver flotte og realistiske masker som dem, 
der bruges i f.eks. Ringenes Herre og Harry potter.

På dette modul er der rig mulighed for at udfolde dine kreative evner. Du vil lære 
alle de grundlæggende teknikker, og dygtiggøres i at lave masker og løsdele.

o Maskeproduktion

o Afstøbning af ansigt

o Proteser støbt i silicone og gelatine, så som et hævet bokserøje og en 

skæv næse
o Hager, ører, horn og næser i latex.

o Maskemaling af hele og enkelte støbninger

MODUL 3

Tegne/malelære
På tredje modul arbejder vi med skitser og skygger til udførelse af bodypainting 
med og uden airbrush. Vi laver også ansigtsmaling på børn, hvor der er mulighed 
for at lege med det kreative udtryk. 

Vi afprøver vores færdigheder i en børnehave, hvor der er mulighed for at give 
fantasien frit spil.

På dette modul lærer du også om camouflage og tatoveringer udarbejdet i fedt-
farver samt avantgarde makeup med stor inspiration fra mode og fantasi.

På Modul 3 kommer du til at arbejde med:

Camouflageteknik til dækning af modermær-
ker, ar og lignende
Avantage makeup
Fantasimakeup
Science fiktion makeup
Ansigtsmaling (tiger, mus, hund, kat osv.)
Besøg i en børnehave, hvor vi laver an-
sigts-maling på børn

Tatoveringer ved brug af fedtfarver og teknik-
ken til lang holdbarhed
Besøg af en dygtig tegner som underviser 
i tegnelære og airbrush til skitsering og 
skyggedannelser
Bodypainting - kunsten ved at dekorere krop-
pen med tøj, som bliver malet på
Arbejde med airbrush

Modulet afsluttes med en modulprøve i tegne/male-lære.

MODUL 6

Show & Teater makeup
På scenen ses de store makeupper med bl.a. kropsdekoration, og her arbejder vi med 
skitser og skygger til udførelse af bodypainting med og uden airbrush. Og vi laver de 
smukke Drag Quinns med kraftige og farverige udførelse og teknikker i Showmakeup. 
I teatersminke arbejder vi med fedtfarver, highlight og skygger til alle former for 
ældning, og vi fremstiller horn, næser, hager. Der laves skæg til bl.a. Don Quixote, 
hekse og trolde samt indblik i hovedrollerne i Pantomime teatret.
I pensum gives en god beskrivelse af alle de karakteristiske teaterkarakterer som vi 
kommer til at stifte bekendtskab med. Her under blandt andet:

o Klassisk Teater makeup 

o Halloween makeup looks 

o Mephisto. (med næse og horn)

o Dracula 

o Don Quixote (ældring og påsætning af 

skæg). 
o Heks (med næse og hage af latex).

o Geisha og  Kabuki.
o Bodypainting
o Drag queens makeup 

Se vores SULT film, med masser af special effects
http://youtu.be/vhKtJDYFq3g[/youtube  
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