Module kindergrime 10 lessen van 3 uur
Inhoud:



















Controle door het FOD
Aansprakelijkheden/Juridische kanten van het vak kindergrimeur
Materialen
Werk- ethiek, Hygiene, Veiligheid
Penseeltechniek
Sponstechniek
Het gebruik van focuspunten
Kleurenleer en toepassing ervan
De perfecte vlinder
Prinsessen
Landschappen
Roofkatten
Diverse dieren
Karakterleer
Clowns
Haloween
Populaire designs
One stroke technieken en eindwerkstukken

Cursus
Kindergrime
10x3 uur

Prijs modules los
420

Prijs 5 modules MUA allround
300

Studio 22 Makeup Artistry Academy mag
opleidingcheques aannemen.

Module visagie 25 lessen van 3 uur
Inhoud:


























Materiaal
Het maken van een facechard
Foundation/ concealer
Shading en highlighting
Wenkbrauwen/ ogen/wimpers
Lippen/ rouge
Au naturel make- up look
Smokey eyes look
Bruids make- up
Oriëntaalse make- up
Make-up voor de oudere huid
Make- up voor de donkere huid
Avond make-up
Make- up voor mannen
Extreme make-up thema’s:
Natuur
Gothic
Pop art
Zwart/wit
Glitter
Seizoenen
Ornamenten
Dieren
Chinees/japans
Eindwerk: kleurrijk

Cursus
Visagie
25x3 uur

Prijs modules los
1.050

Prijs 5 modules MUA allround
750

Studio 22 Makeup Artistry Academy mag
opleidingcheques aannemen.

Module theatergrime

15 lessen 3 uur

Inhoud:

















De invloed van gekleurd licht op make- up
Expressie verhogende grime
Ballet make-up
Gelaatsvervormingen met wax
Baarden en snorren
Pruik aanbrengen
Ouder maak grime
Old age stipple
Oudheids stijl karakters
20ste eeuw stijl karakters
Wonden
Travestie
Een latex vervorm kap maken
Fantasy wezens
Aliens
Dierlijke wezens

Cursus
Toneelgrime
15x3 uur

Prijs modules los
630

Prijs 5 modules MUA allround
450

Studio 22 Makeup Artistry Academy mag
opleidingcheques aannemen.

Module haarstyling 9 lessen 3 uren
Inhoud:











Materialen
Brushen en krullen met de fohn
Vlechtsoorten
Krullen met de krullentang/stijltang
Een knot maken
Een kuif zetten, creperen/touperen
Een victoryrol zetten
Half opgestoken, helemaal opgestoken
Bruidskapsel
Moderne kapsels

Cursus
Hairstyling
9x3 uur

Prijs modules los
378

Prijs 5 modules MUA allround
270

Studio 22 Makeup Artistry Academy mag
opleidingcheques aannemen.

Module bodypainting 9 lessen van 3 uur
Inhoud









Theorie bodypainting
Abstracte stijl
Kleding
Beurs en reklame bodypainting
UV/blacklight
Realistisch
Dierlijk
Camouflage

Cursus
Bodypaint
9x3 uur

Prijs modules los
378

Prijs 5 modules MUA allround
270

Studio 22 Makeup Artistry Academy mag
opleidingcheques aannemen.

Cursus special FX het maken van mallen en
protheses 20 lessen van 3 uur
Inhoud
























Materialen en hoe ermee te werken
Kleine wonden
Een offerte maken
Filmset wie is wie
Het maken van een neuscast
Het kleien van een neusprothese
Het maken van een neus mal
Het aanbrengen van een neusmal en schminken
Het maken van een oorcast
Het maken van een oor
Het maken van een oormal
Het aanbrengen van een oorprothese en schminken
Het maken van een livecast /gezichtsafdruk
Het boetseren van een wezen
Het maken van een maskermal
Het aanbrengen van een masker en schminken
Tweede gezichtscast
Het boetseren van een ouder gezicht
Het afweken van de plasteline
Verdelen in 11 stukken
Het maken van 11 verschillende prothese mallen
Het aanbrengen van een 11 delige prothese makeup
Het maken van een full head livecast

Cursus
Special FX mallen
20x3 uur

Prijs materialen
840
300

totaal

Studio 22 Makeup Artistry Academy mag
opleidingcheques aannemen.

1.140

Workshop overzetgebit 2 lessen van 3 uur
Inhoud:



Het maken van een tandenmal
Waar op te letten i.v.m bijten

Workshop Worbla 2 lessen van 3 uur
Inhoud:
Worbla is een niet-giftige thermoplast gemaakt van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen, en is een
populair materiaal voor cosplay, kostuumontwerp, sieraden, rekwisieten, modellen en
kunstnijverheid. Eenmaal klaar kan het afgewerkt worden om te lijken op metaal, hout etc. Het is
echter veel lichter en dus ideaal voor props. In deze 2 delige workshop leert u hoe u ermee kunt
werken.

Workshop Evafoam 2 lessen van 3 uur
Inhoud:
Ethyleen-vinylacetaat (EVA) is een schuim met gesloten cellen. Het wordt vaak gebruikt in vloer- en
oefenmatten, sportuitrusting, ambachten, kickboards, reddingsvesten, flip-flops en, nog belangrijker,
rekwisieten voor cosplay. EVA-schuim kan worden gevormd met warmte, gelijmd aan andere stukken
EVA of materialen en geverfd. EVA-schuim is er in verschillende diktes en dichtheden. . Eenmaal klaar
kan het afgewerkt worden om te lijken op metaal, hout etc. Het is echter veel lichter en dus ideaal
voor props. In deze 2 delige workshop leert u hoe u ermee kunt werken.

Workshop airbrush 5 lessen van 3 uur
Inhoud:
Een airbrush of retoucheerpistool is een apparaatje om verf mee te spuiten, net als een gewone
verfspuit maar alleen veel kleiner en verfijnder. Oorspronkelijk werd het ontwikkeld en gebruikt voor
het retoucheren van foto‟s, maar al snel leerden artiesten in diverse disciplines dat een airbrush
uitstekend geschikt was om op zichzelf staande kunstwerken te maken. Kunst en illustaties, auto‟s,
muurschilderingen, body paint, make-up, airbrush als zonnebank, nagelkunst en kleren behoren
sindsdien tot het nieuwe toepassingsgebied. In deze cursus leert u hoe u de airbrush kunt gebruiken.

Workshop handlettering 1 les van 3 uur
Inhoud:
Leer hoe je diverse lettertypes kunt neerzetten met pen en penseel .

Workshop haartooi 1 les van 3 uur
Inhoud:
We gaan ontdekken hoe je een haartooi kunt maken met behulp van een diadeem, een kaalkop of
een panty zodat je altijd passende haartooien kun maken bij je bodypaints of make- ups.

Cursus

Prijs cursus

Benodigdheden zelf mee te
nemen

Gebitten maken 2x3 uur
Werken met worbla 2x3 uur
Werken met evafoam 2x3 uur
Workshop airbrush 5x3 uur
Workshop handlettering 1x3
uur
Workshop haartooi 1x3 uur

185
100
100
210
40

inclusief
Verfstripper/hete lucht pistool
Verfstripper/hete lucht pistool
Airbrush&compressor
Penseel rond

50

Versiering die je wilt gebruiken

