
ASK ACADEMY
EDUCATIE

PROGRAMMA

VOORJAAR 2023

Snit

Kleur

Verzorging

Styling

Essential Looks

Categorieën

ONTDEK ONZE NIEUWE SYMBOLEN

Basic/
Beginners Niveau

Advanced/
Gevorderd Niveau

All Levels/        
Voor iedereen

Levels 



Datum: Dag 1: Maandag 6 februari 2023 

Dag 2: Maandag 13 februari 2023

Timing: 09.00 16.00 uur: Demo + Hands-on

Locatie: ASK Academy Brussels

Blond services zijn een belangrijk onderdeel in je salon omdat meer dan 60% van 
je kleurklanten vragen naar een blondbehandeling.

Om een blondspecialist te worden is het heel belangrijk om de basistheorie eerst 
onder de knie te krijgen, omdat je kennis sterk moet zijn om probleemoplossend 

te kunnen werken.

Tijdens deze 2-daagse cursus, gaan we terug naar de basis: 
Welke warmte komt er vrij op welke toonhoogte?

Welke formule of kleurgamma moeten we toepassen om te neutraliseren?
Wat doet een kleur of ontkleuring met je haar en tot hoever kan je ontkleuren? 

Ook de verschillende basis loktechnieken komen aan bod, 
zoals juiste folies plaatsen en basis freehandtechnieken.

Hands-on: Op oefenhoofd

Prijs:  250 EUR (voor de 2 dagen)

BASIC BLOND BY ASK TEAM

BASIC ENGLISH CLASSIC CUTS
BY GUY DE WAEN

Datum: Dag 1: Dinsdag 14 februari 2023

Dag 2: Dinsdag 7 maart 2023

Dag 3: Dinsdag 28 maart 2023

Dag 4: Dinsdag 18 april 2023

Timing: 09.30 - 16.00 uur: Demo + Hands-on

Locatie: ASK Academy Brussels

Een cursus voor elke  kapper die een goede basis zoekt om meer inzicht te 
krijgen in de manier waarop je de haren perfect kan knippen volgens 

de regels van de Basic English Classic Cuts. 

Laat je gedurende deze 4 dagen stap per stap begeleiden door Guy de 
Waen om deze Basic English Classic Cuts volledig  onder de knie te krijgen. 

Hands-on: Op oefenhoofd

Prijs: 850 EUR (voor de 4 dagen)
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CREATIVE COLOR 
PLAYGROUND

Datum: Maandag 27 februari 2023 

Timing: 09.30 - 16.00 uur: Demo + Hands-on

Locatie: ASK Academy Brussels

Een kunst in kleuren is een bewuste keuze van iets moois en betekenisvol met 
behulp van kennis en vaardigheden maar ook met creatieve verbeelding. Door 

gebruik te maken van verschillende tools gaan we onze inspiratie onderscheiden 
van het alledaagse kappersvak.

Playing & Thinking out of the box!! 

Speel, creëer en mix kleur en maak je eigen creatie!!

Focus: Chroma ID / Igora Vibrance pastels/ Boosters/ Blond me Toners

Hands-on: Op oefenhoofd

Prijs:  150 EUR 

Datum: Maandag 27 maart 2023 

Timing: Avondsessie: 18.30 - 22.00 uur

Locatie: ASK Academy Brussels

Laat je inspireren door ons ASK Team! 

Het team neemt je mee in de wereld van de nieuwe 
BlondMe Color! 

Ontdek het nieuwe assortiment aan de hand van een 
technische presentatie en de nieuwe resultaten aan de hand 

van Live Modellen.

Prijs: 35 EUR (Ontvang een goodiebag t.w.v. je inschrijvingsgeld!)

NEW BLONDME COLOR 
BY ASK TEAM



ESSENTIAL LOOKS 01-2023 
BY GUY DE WAEN

Datum: Maandag 24 april 2023

Timing: 09.30 - 13.00 uur: Demo

09.30 - 16.00 uur: Demo + Hands-on

Locatie: ASK Academy Brussels

Essential Looks 1:2023 plaatst jou, onze partner in het middelpunt.
Deze looks zijn geïnspireerd door de wereldwijde lifestyle trends die zowel 

de mode industrie als de manier waarop we ons dagelijks leven leiden 
vormgeven. Voor deze cursus hebben we een overzicht samengesteld van 

de nieuwste trends, looks en technieken.

Laat je tijdens deze cursus inspireren door deze laatste trends en ontdek 
de nieuwste technieken.

Hands-on: Op oefenhoofd

Prijs: Demo: 100 EUR

Hands-on: 170 EUR 

DISCOVER THE SECRETS OF 
AIR TOUCH WITH DANILO BOZIC
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Datum: Maandag 8 mei 2023 

Timing: Avondsessie: 18.30 22.00 uur (ENG)

Locatie: ASK Academy Brussels

Balayage addicts, listen up! 

Al jaren passen coloristen nauwkeurig freehand technieken toe om de 
perfecte genuanceerde kleuren voor hun klanten te creëren. 
Met de AirTouch techniek komt er geen crêpage aan te pas. 

Danilo Bozic (USA) maakt geen gebruik van de kam, 
want zijn geheime wapen is de haardroger.

Tijdens deze avonddemonstratie zal Danilo zijn technieken met jullie 
delen en de resultaten hiervan laten zien aan de hand van 

verschillende live modellen.

Prijs: 125 EUR 



DISCOVER THE SECRETS OF 
AIR TOUCH WITH DANILO BOZIC

Datum: Dinsdag 9 mei 2023 

Timing: Hands-on: 09.30 - 16.00 uur (ENG)

Locatie: ASK Academy Brussels

Balayage addicts, listen up!

Al jaren passen coloristen nauwkeurig freehand technieken toe om de 
perfecte genuanceerde kleuren voor hun klanten te creëren. 

Met de AirTouch techniek komt er geen crêpage aan te pas. 
Danilo Bozic (USA) maakt geen gebruik van de kam, 

want zijn geheime wapen is de haardroger.

Tijdens deze praktijksessie zal Danilo jullie begeleiden om deze 
innovatieve techniek toe te passen op oefenhoofd.

Hands-on: Op oefenhoofd

Prijs: 300 EUR (bij inschrijving voor demo+hands-on, prijs:  400 EURO - korting 25 EURO)

GET TO KNOW:
RTWO BY BONACURE

Datum: Maandag 15 mei 2023

Timing: 09.30 - 12.30 uur: Demo + Hands-on

Locatie: ASK Academy Brussels

Ondekt de NIEUWE RTWO by Bonacure:

De eerste productlijn die ernstig, beschadigd haar in TWEE simpele 
stappen terugbrengt naar zijn oorspronkelijke staat, en dat in maar 5 

minuten!
Het herconstrueert het haar van binnenuit, waardoor elke haarvezel 

sterker wordt en beter bestand is tegen toekomstige stress.
Het ASK Team zal jullie tijdens deze cursus alles vertellen over dit nieuw 

assortiment en de resultaten demonstreren op model. 

Jullie gaan zelf ook aan de slag met deze verzorgingsproducten op een 
eigen model.

Hands-on:  Op eigen model

Prijs: 35 EUR (Ontvang een goodiebag t.w.v. je inschrijvingsgeld!)
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BLOND ME MEETS SOFIANE RIEL, 
AMBASSADEUR SKP FRANCE

Datum: Maandag 22 mei 2023 

Timing: Avondsessie: 18.30 - 22.00 uur 

Locatie: ASK Academy Brussels

Maak kennis met Sofiane Riel, 38 jaar, hij heeft al meer dan 22 jaar
ervaring. Hij is een trouwe ambassadeur Schwarzkopfpro Frankrijk, 

Partner Schwarzkopf International en Colorcrafter 2022 Event Mondial 
Colorist. 

Zijn universum en kernassortiment is BlondMe. Gespecialiseerd in 
technieken om meer zekerheid, snelheid en efficiëntie te brengen. 

Tijdens deze demonstratieavond presenteert Sofiane strategische 
plaatsingstechnieken die je in je salon kunt toepassen. Hij zal ook zijn 

toning geheimen met jullie delen. 

Prijs: 100 EUR
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BLOND ME MEETS SOFIANE RIEL, 
AMBASSADEUR SKP FRANCE

Datum: Dinsdag 23 mei 2023 

Timing: Hands-on: 09.30 - 16.00 uur 

Locatie: ASK Academy Brussels

Maak kennis met Sofiane Riel, 38 jaar, hij heeft al meer dan 22 jaar
ervaring. Hij is een trouwe ambassadeur Schwarzkopfpro Frankrijk, 

Partner Schwarzkopf International en Colorcrafter 2022 Event Mondial 
Colorist. 

Zijn universum en kernassortiment is BlondMe. Gespecialiseerd in 
technieken om meer zekerheid, snelheid en efficiëntie te brengen.. 

Tijdens deze hands-on sessie zal Sofiane je adviseren hoe je zijn 
commerciële technieken kunt toepassen op je eigen model. 

Hands-on: Op eigen model (max toonhoogte 6 & goede haarkwaliteit)

Prijs: 170 EUR (bij inschrijving voor demo + hands-on, prijs 250 EURO korting 25 EUR)



INSTAGRAM STYLING 
MET NIEUWE OSIS+ 
BY ARJAN BEVERS

Datum: Maandag 5 juni 2023 

Timing: 09.30 - 13.00 uur: Demo

09.30 - 16.00 uur: Demo + Hands-on

Locatie: ASK Academy Brussels

Het nieuwe OSiS+ assortiment is nog intuïtiever dankzij onze geliefde 
heroes en de onmisbare innovaties waarmee we geweldige styling kunnen 
realiseren. De volledig recycleerbare verpakking en nieuwe vegan formules 

dragen bij aan de bescherming van onze planeet voor de komende 
generaties.

Ontdek tijdens deze cursus alles over het nieuwe Osis+ assortiment. Arjan 
Bevers neemt jullie mee in de wereld van Instagram Styling met de nieuwe 

Osis+ producten.

Hands-on: Op oefenhoofd/op eigen model

Prijs: Demo: 100 EUR

Hands-on: 170 EUR

Datum: Dag 1: Maandag 12 juni 2023 

Dag 2: Maandag 19 juni 2023

Timing: 09.30 - 16.00 uur: Demo + Hands-on

Locatie: ASK Academy Brussels

Er zijn veel verschillende blondtechnieken, maar wat is nu juist het verschil 
tussen een ombre, foilayage, balayage, babylights, sombre of freehand techniek?

Welke techniek pas je het beste toe om een specifiek resultaat te bekomen en 
welke creatieve mixen kunnen we het best gebruiken om de mooiste 

blondresultaten te bekomen.

We leggen tevens de focus op: welke toners we kunnen toepassen op een 
bepaalde ondergrond en welk kleurgamma we het beste gebruiken afhankelijk 

van het haartype om de beste houdbaarheid te garanderen.

Hands-on: Op eigen model

Prijs:  250 EUR (voor de 2 dagen)

ADVANCED BLOND 
BY ASK TEAM



Inschrijven?
Mail: askacademybe@henkel.com

Telefoon: +32 2 218 14 54
Via uw vertegenwoordiger

Prijzen zijn exclusief BTW.
Gelieve uw aanwezigheid te annuleren indien u er niet kan 

bij zijn,
dit graag 5 dagen voor de cursusdatum, zoniet zullen we een

Discover our Social Media Channels Join our new eAcademy


