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Stylist og Makeup artist uddannelsen 
Stylist og makeup artist uddannelsen er en bred og kreativ uddannelse, der giver eleverne indsigt og viden 
omkring stylistens mange, forskelligartede funktioner. På denne uddannelse lærer du altså både om styling 
som helhed, hvor beauty- og film makeup, hårstyling og beklædning inkl. sko, hatte, associeres går op i en 
højere enhed, men også om de forskellige områder hvor der ofte stilles meget specifikke krav til en stylist. 
Det er områder som tidens trends, redaktionelt kendskab, historisk og personlig styling samt High Fashion, 
at stylist og makeup artist uddannelsen klæder dig på til at håndtere de mange typer jobs.  

Stylist uddannelsen er opdelt i moduler, hvor du kommer vidt omkring. Du lærer blandt andet om mode, 
stilarter og trends, levende medier som - film og musikvideoer, samt forståelse for det administrative arbejde 
det kræver at arbejde som selvstændig stylist eller som freelancer. Derudover kommer man også omkring 
de historiske stilperioder, hvor opgaverne inkluderer undervisning i f.eks. Cleopatra styling eller en 
nyfortolkning af en 1950ér styling. Stylist og makeup artist uddannelsen sikrer altså, at du kan varetage de 
mange forskellige aspekter og funktioner som en stylist kommer ud for, og giver derved også en bred vifte af 
jobmuligheder efter endt eksamen.  

Makeup artist undervisnings delen af stylist uddannelsen, er professionel læring af alle de krævende og 
teknisk forstående makeupper lige fra den naturlige brude- og foto makeup til de meget farverige galla- og 
event makeup. 
Man kommer altså på stylist uddannelsen igennem makeup artistens uddannelsens modul 1 og 2, hvor man 
lærer alt det grundlæggende indenfor alle typer makeup, så der kan styles i totallook til de mange flotte 
fotoshoots, man laver i samarbejde med en professionel fotograf.  



MODUL 1. 

Stylistens begreber og værktøj 
I første modul af stylist undervisningsdelen, gennemgår man i grove træk 
grundforståelsen for selve branchen. 

Der undervises i dette modul: 
 Stylistens funktioner og praktiske gøremål
 Kropslære, måleskemaer og pasform
 Billedekomposition og billedbeskæringer
 Farve teori og farve psykologi 
 Styling med accessoires 
 Briefing og layouts
 Materialelære, Drapering, Kropslære og Mønsterforståelse

MODUL 2. 

Redaktionel styling
Den redaktionelle del, er et modul hvor man kommer i dybden 
med trend -og mode begrebet.  

 Trend forståelse og det at følge moden
 Trend spotting (ud på gaden og spotte trends, tage billeder)
 Kendskab til danske og udenlandske modemagasiner
 Influensers i moden (designere, fotografer, modeller, makeup

artister og stylister)
 Styling tendenser i ind- og udland
 Genbrugsguld, up- og recycling
 Påvirkning af moden
 Sociale medier, portfolio og hjemmeside
 Puplic relations/PR-bureauer
 Genbrugs guld (design og nyskabelse)

 Reklame og markedsføring



MODUL 3. 

Historisk styling 
Det historiske modul ligger grund fundamentet i en stylists arbejde, for det er 
med den viden man kan udvikle nye spændende trends og gengive bestemte 
stemninger, billeder, der kan vække følelser og skabe relationer. 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, med stylinger både som datidens trend og som en 
nyfortolkning af tidens mode. 

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

 Besøg på Glyptoteket med undervisning
i Ægyptisk og Græsk oldtid 

 Romerriget og Middelalderen med besøg på National museet
 Renæssance og Barok
 Rokokoen og 1800-tallet
 1900-1920érne
 1930-1940érne
 1950-1960érne
 1970-1980érne
 1990érne op og til nu

MODUL 4. 

Personlig styling og High Fashion 
Dette modul handler om det at style til de levende medier, som film, Tv, 
teater osv. Og der er fokus på styling hele vejen rundt om modellen. 
Avantgarte styling og det at være kunstnerisk kreativ. 

 Virksomhedsopstart og intro til A-kasse og fagforeningen
 Økonomi og regnskab
 Personlig styling
 Hatte og brille kendskab
 XL-styling 
 Herre styling 
 Børnestyling
 Brudestyling 

HIGH FASHION: 
 Film og Musikvideoer og Modeshows
 Avantgarde styling

Der er modulprøve med professionel fotograf i studie efter endt modulprøve, 
som også står for billedredigering, så du kan starte dit portfolie op.  
Der sluttes af med skriftlig og praktisk eksamen med internationalt diplom og 
eksamensbevis på både dansk og engelsk. 



Beauty Makeup 
 Hudtyper og basen for en flot og holdbar makeup
 Produktlære
 contouring (Highlight and shadows)

 Farveteori, farvernes psykologiske betydning og sprog
 Retning og farvning af vipper og bryn
 Korrekt brug og rengøring af pensler samt tilbehør
 Naturlig makeup med fokus på at skabe et sundt look
 Dagmakeup (let forskønnende på modellens egne træk)

 Påsætning af kunstige vipper og vippetotter
 Buiness makeup (et sofistikeret look, som er en blanding

af en dag- og aftenmakeup)

 Aftenmakeup (kraftigere farver og smukke udtoninger,
som skal kunne ses i aftenbelysning)

 Brudemakeup (romantiske blide farver og holdbarhed)
 Gallamakeup (elegance, præcision og glitter)
 Ældremakeup (makeup på en moden/-rynket hud)
 Fotomakeup (farve og sort/hvid) Fotoserier
 Herremakeup /Grooming (naturlig makeup til mænd

til brug på Tv og fotos)

 Brillemakeup (grundregler for kort- og langsynet)
 Kvikmakeup (læg en flot makeup på 5-10 minutter
 Smokey eyes med sort/grå skygge der tones korrekt omkring øjet 
 Trend makeup med de forskellige mærker inkl. besøg af Mac 

vedr. nyeste trends inden for makeup
 Instagram makeup (kraftig makeup men nedtonet på billeder)
 Cutcrease makeup (en skarp øjenmakeup “skåret” lidt over 

globelinjen, men følger øjets form op som en vinge)
 Etnisk makeup

Historiske Film makeupper 
Kosmetikkens historie. Gennemgang og opbygning med makeup til de 
mange stilikoner, som historisk eller nyfortolkning gennem de sidste tusinder 
år som f.eks.: 

 Cleopatra (51f.Kf.- 30 f.Kr.)
 Renæssancen (1536-1660 e.Kr.)
 Barokken (1600-1730 e.Kr.)
 Charleston (1920’erne)
 Greta Garbo/ Malene Dietrich (1930-40’erne)
 Marilyn Monroe (1950’erne)
 Brigitte Bardot (1960’erne)
 Twiggy (1960-70’erne)
 Luksus punker (1970’erne)
 Trend makeupper i 1980’erne 1990’erne
 Kim Kardashian makeup 2010/2020érne
 Grundprincipper i scene/film teknikkens betydning

for makeup via lys, afstand, skygge og lign.

FORDELAGTIGE TILBUD STYLIST UDDANNELSEN! 
Skolen tilbyder gratis hårstyling kursus på makeup og stylist uddannelserne, som skal gennemføres inden uddannelses afslutning samt Dinair 
airbrush kursus. Her betaler du blot for egne materialer. 
Vi anbefaler man investerer i kurserne, da det giver flere job muligheder med dette på sit CV. 

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