
EDUCATION MENU 2013
Dutchhaircutters staat bekend om zijn vele nationale en internationale 
seminars, studiowerk, fotosessies en fashionshows. De twee kappers 
– Wilfred Zonneveld en Richard Hensen – zijn altijd op zoek naar 
nieuwe impulsen, continue ontwikkeling en de nieuwste trends. Ze 
brengen dit tot uiting in hun creaties, hun visie en hun fotoshoots. 

POWERED BY                           



∙ SALON CUTS and STYLING D/H
 Salon workshop gegeven door Wilfred Zonneveld en Richard Hensen.
 Tijdens deze workshop tonen Wilfred en Richard je de laatste knip/styling trends en hoe die te vertalen  
 naar salonwerk.

 Modellen: door de salon te regelen.

∙ DEMO CUTS and STYLING D/H
 Salon training inclusief demonstratie op een door de salon geregeld model of mannequin hoofd.   
 Voorafgaand aan de salon training wordt er een demo op een model of mannequin hoofd gegeven.   
 Daarna ga je zelf aan de slag op een model of mannequin hoofd.   

 Modellen / mannequin hoofd: door de salon te regelen.

∙ EDITORIAL HAIRSTYLING
 Salon workshop. Tijdens deze workshop tonen Wilfred en Richard hoe je tot de juiste styling en   
 editorial finish komt door middel van gericht en juist productgebruik, specifieke textuur- en    
 omvormingstechnieken en het juist toepassen van stylingtools.

 Modellen: door salon te regelen.        

∙ EDITORIAL HAIRSTYLING HANDS ON 
 Salon workshop. Tijdens deze workshop tonen Wilfred en Richard hoe je tot de juiste styling en   
 editorial finish komt door middel van gericht en juist productgebruik, specifieke textuur en    
 omvormingstechnieken en het juist toepassen van stylingtools.

 Modellen: door salon te regelen.

 AANvULLENDE INfORMATIE: 	       
• alle salontrainingen zijn ook zonder demo te boeken
• trainers zijn afzonderlijk te boeken voor groepen tot maximaal 9 deelnemers
• specifieke wensen?  In overleg is alles op maat mogelijk!
• belangrijk! Zorg voor je eigen stylingtools;  borstels, klemmen, kammen, stijltang, krultang 
 medium en small, wafeltang, boucle clips, speldjes etc. 

 voor meer informatie: www.dutchhaircutters.nl of mail naar info@dutchhaircutters.nl

∙ BASIC CUTS and STYLING D/H
 Salon training inclusief demonstratie op een door de salon geregeld model of mannequin hoofd.
  Basis technieken komen hierbij aan bod. Uitermate geschikt voor junior stylists en herintreders.   
 Voorafgaand aan de salon training wordt er een demo op een model of mannequin hoofd gegeven.   
 Daarna ga je zelf aan de slag op model of mannequin hoofd.

 Modellen / mannequin hoofd: door de salon te regelen.

∙ fASHION CUTS and STYLING D/H
 Salon training inclusief demonstatie op een door de salon geregeld model of mannequin hoofd.   
 Geavanceerde technieken, progressievere coupes. Voorafgaand aan de salon training wordt er een   
 demo op een model of mannequin hoofd gegeven. Daarna ga je zelf aan de slag op je eigen model 
 of mannequin hoofd. 

 Modellen / mannequin hoofd: door de salon te regelen 

MENU

1
MENU

2

MENU

5
MENU

6

MENU

3
MENU

4


