VISAGIE

VISAGIE
NIEUW : SCHOOLJAAR 2020-2021
Visagie zal vanaf schooljaar 20-21 aangeboden worden
op LAB – het online leerplatform van Pivot Point.
LAB – LEARN ABOUT BEAUTY
• 2 online ebooks (460 pagina’s)
• 28 lessen
• 17 theorie
• 11 workshop (met stap-voor-stap video)

• OPTIE: 2 downloadable ebooks

LAB-licentie 12* maanden €36,30
Optie downloadable ebooks €8,99

Bedragen inclusief btw.
* andere duurtijden zijn ook mogelijk, neem contact voor meer info

EBOOK
460 pagina’s theorie
en stap-voor-stap workshops

17 THEORIE LESSEN

• Leerdoelen
• Notitiepagina’s
• Quiz
• Post je feedback
+ power point presentatie
voor de leraar

11 WORKSHOP LESSEN
• Leerdoelen
• Video
• Mijn resultaat
• Post je feedback

VOORUITGANG IN LAB
Bij elke les wordt de vooruitgang bijgehouden van
de leerling.
Je kan ervoor kiezen om het Pivot Point leerpad te
volgen of je kan als school je eigen leerpad
maken!

EIGEN INHOUDEN TOEVOEGEN
Willen jullie zelf inhouden toevoegen? Dat kan!
Deze inhouden kan je ook in het leerpad
toevoegen. Jullie bepalen zelf of er ook bij jullie
eigen inhouden vooruitgang wordt bijgehouden.
Wat kan je toevoegen?
-

Tekst, images, links naar webpagina’s
Quizzen of testen
Opdrachten
…

VOORSTELLING INHOUD
• Make-up basic
• Visagist: het beroep
• Anatomie van het gelaat
• Theorie van de huid
• Voorbereiding van de huid
• Geschiedenis van make-up
• Theorie van make-up
• Make-up benodigdheden, producten en gereedschappen
• Make-up ontwerpvaardigheden
• Klantenbeleving bij make-up behandelingen
• Make-up behandeling
• Workshop: Aanbrengen van kunstwimperstrips
• Workshop: Aanbrengen van kunstwimpertrosjes
• Workshop: Dagmake-up
• Workshop: Dagmake-up variatie op een donkere huid
• Workshop: Avondmake-up
• Workshop: Bruidsmake-up
• Make-up advanced (Media Make-up)
• Theorie van Media Make-up
• Media make-up benodigdheden, producten en gereedschappen
• Media make-up compositie ontwerpen
• Media make-up belichting
• Media make-up vaardigheden
• Media Make-up klantenervaring
• Media Make-up diensten
• Workshop: Kleurcorrectie
• Workshop: Rijpere huid
• Workshop: Studio fotografie
• Workshop: Rode loper
• Workshop: Theater make-up
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MEER INFO? NEEM ZEKER CONTACT
MET ONS OP!
MAIL@PIVOTPOINT.NL
+31 499/33.09.10
MAIL@PIVOTPOINT.BE
+32 16/47.92.30

