KURS STYLIZACJI
Kurs stylizacji adresowany jest do osób, które pasjonują się modą i kreowaniem wizerunku, chcą
rozumieć nowe trendy, trafnie rozpoznawać stroje stylizowane na poprzednie epoki oraz stosownie
dobierać garderobę do miejsca i pory dnia.
Uczestnicy zapoznają się z teorią barw, zastosowaniem kolorów w stroju i wpływem koloru na
wizerunek. Omówione zostaną różne rodzaje materiałów oraz możliwości zastosowania ich w garderobie.
Odbędą się zajęcia dotyczące historii ubioru, makijażu i fryzur od początków dziejów po
współczesność.
Kursanci nauczą się przeprowadzać analizę kolorystyczną, określać typy urody i rodzaje sylwetek,
dobierać odpowiednią garderobę do charakteru pracy i osoby oraz łączenia dress code’u z modą.
Zajęcia praktyczne, wykorzystujące zdobytą wiedzę, będą odbywać się w sklepach odzieżowych.
„STYLAB laboratorium stylu” zapewnia końcową sesję fotograﬁczną, przedstawiającą metamorfozę
wizerunku..
Główne punkty programu:
1. Historia ubioru, makijażu, fryzur od początków dziejów po współczesność
2. Analiza kolorystyczna – zaawansowana technika 12 typów urody
3. Analiza sylwetki damskiej i męskiej
4. Elementy garderoby
5. Dostosowanie garderoby do charakteru pracy oraz różnych okoliczności zawodowych
i prywatnych
6. Rodzaje materiałów i ich zastosowanie
7. Dobór dodatków
8. Makijaż
9. Fryzjerstwo
10. Praktyczne wykorzystanie wiedzy w sklepach odzieżowych
11. Metamorfozy - końcowa sesja fotograﬁczna
Kurs obejmuje 72 godziny zajęć
Tryb nauki: dzienny – dwa dni w tygodniu 10:00 – 13:00
: zaoczny – co druga sobota i niedziela 10:00 – 16:0000
: wieczorowy - dwa dni w tygodniu 17:00 – 20:00
>>> NABÓR TRWA <<<
>>> Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć i uruchamianego trybu nauki
można uzyskać telefonicznie, mailowo oraz na facebooku <<<
Koszt : wpisowe 350 zł, czesne za miesiąc 450 zł
Zapisy już rozpoczęte, decyduje kolejność zgłoszeń, maksymalnie 10 osób w grupie.
Można zapisywać się telefonicznie, mailowo lub w siedzibie „STYLAB laboratorium stylu”, po uprzednim
umówieniu.

STYLAB laboratorium stylu
Marzena Niewiarowska
ul. Doki 1
80-958 Gdańsk
II piętro, pokój nr 213 w Budynku Dyrekcji
(Młode Miasto – zagłębie artystyczne Gdańska - teren Stoczni Gdańskiej)
tel. +48 509 78 55 33
e-mail: kontakt@stylab.pl

