ROCZNA SZKOŁA WIZAŻU I STYLIZACJI
To szkoła przeznaczona dla osób, które chcą posiąść kompleksową wiedzę. Zapoznać się z tajnikami
makijażu i stylizacji na własne potrzeby, ale przede wszystkim nauczyć się nowego zawodu wizażysty i
stylisty.
W trakcie zajęć uczniowie nauczą się wykonywać różne makijaże klasyczne jak i te zgodne z najnowszymi
trendami, przy zastosowaniu najnowszej generacji kosmetyków. Zapoznają się również z obszernym
tematem związanym z modą, kreowaniem wizerunku, właściwym doborem garderoby i dodatków, proporcjami ciała i rodzajami sylwetek.
„STYLAB laboratorium stylu” zapewnia zajęcia z fryzjerstwa oraz semestralną i końcową sesje fotograﬁczną.
Główne punkty programu:
1. Teoria barw
2. Modelaż twarzy
3. Makijaż make up-no make up
4. Makijaże dzienne – m.in. ﬂash. dior
5. Makijaże wieczorowe – m.in. chanel, smoky eye
6. Makijaże trendy- najmodniejsze w danym sezonie
7. Makijaże ślubne
8. Makijaże biznesowe
9. Makijaż kobiety dojrzałej
10. Makijaż do fotograﬁi czarno-białej
11. Makijaż do fotograﬁi kolorowej
12. Makijaż reklamowy
13. Makijaż fashion
14. Makijaż beauty
15. Makijaż do TV
16. Historia ubioru, makijażu, fryzur od początków dziejów po współczesność
17. Analiza kolorystyczna - 12 typów urody
18. Analiza sylwetki damskiej i męskiej
19. Elementy garderoby
20. Dostosowanie garderoby do charakteru pracy oraz różnych okoliczności zawodowych
i prywatnych
21. Rodzaje materiałów i ich zastosowanie
22. Dobór dodatków
23. Fryzjerstwo
24. Praktyczne wykorzystanie wiedzy w sklepach odzieżowych
25. Semestralna i końcowa sesja fotograﬁczna
Szkoła trwa 10 miesięcy (240 godzin 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 <<<

>> Nowe grupy zaczynają naukę w m-cu wrzesień/październik oraz luty/marzec <<
>>> 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)

