Seminar

TWAALF KAPPERS KRIJGEN DE STATUS
CURLSYS® MASTER CIRCLE MEMBER

ELK JAAR ORGANISEERT BRIAN MCLEAN, EIGENAAR VAN MCLEAN
SYSTEMS AUSTRIA, EEN SPECIALE VIJFDAAGSE CURLSYS DIPLOMA SEMINAR VOOR DE ALLERBESTE CURLSYS KAPPERS EN KAPSTERS. DE SEMINAR
VOND DIT JAAR PLAATS VAN 3 TOT 7 NOVEMBER IN DE STUDIO VAN
KAPPERSHUIS DE VRIES IN WINTERSWIJK. TIJDENS DEZE DAGEN KREGEN

Op dit moment zijn er in Nederland bijna achthonderd haarstylisten die het
Curlsys-knipconcept geleerd hebben. De volgende stap voor de saloneigenaren
is om een Masterclass Salon te worden. Daarvoor moet de saloneigenaar aan
een aantal seminars hebben deelgenomen. Alleen de allerbeste mogen zich, na
enkele jaren verschillende vijfdaagse seminars te hebben gevolgd, een Curlsys
Master Circle Member noemen. Op dit moment zijn er twaalf Masters Circle
Members in Nederland. In de toekomst hopen we dit aantal uit te breiden.”

DE DEELNEMERS VERSCHILLENDE TRAININGEN VAN BRIAN EN WALTRAUD
MCLEAN OVER DE NIEUWSTE KNIPTECHNIEKEN VOOR GEKRULD HAAR.
BIJZONDER AAN DEZE EDITIE WAS DAT TWAALF DEELNEMERS DE STATUS
CURLSYS MASTER CIRCLE MEMBER KREGEN TOEGEKEND.

“Het vijfdaagse seminar is enkel voor de allerbeste Curlsys kappers en
kapsters”, aldus Brian. “Je wordt niet zomaar een Curlsys Master. Op
dit moment zijn er slechts twaalf Masters in de Benelux, dat geeft aan
hoe speciaal deze status is.” Om een Curlsys Master te worden, moet je
verschillende stappen doorlopen. “Door gebruik te maken van de speciale
Curlsys scharen en technieken kan er slag en extra volume in stijl haar
worden aangebracht en kunnen oneindig veel krullende en wavy looks
gecreëerd worden die beter blijven zitten en makkelijker hanteerbaar zijn.
Het aanleren van de kniptechnieken vergt veel tijd.

De vijfdaagse Diploma Seminar is een gevarieerd diploma seminar voor
gevorderden waarbij ontwikkelde Curlsys kniptechnieken van A tot Z worden
doorlopen. Brian benadrukt het belang van herhaling: “We herhalen de
bestaande technieken en introduceren uiteraard ook nieuwe technieken.
Omdat we ieder jaar nieuwe technieken introduceren, is het juist van belang
om de oude technieken te herhalen. Het zijn knipmethodes die je niet zomaar
onder de knie hebt. Het vergt tijd en energie om alle ins en outs te kennen. Om
die reden besteden we veel aandacht aan herhaling en verbetering.”

FAMILIEGEVOEL
De redactie van vaktijdschrift De Kapper had de eer om deze twaalf Curlsys Masters aan het werk te zien tijdens de vijfdaagse Diploma Seminar. De passie van
de kappers en kapsters spatte ervan af. “Het geeft iedere keer weer een geweldig gevoel om aan deze seminar deel te nemen”, aldus Martha Boellaard van
Hairstyliste Martha Boellaard uit Rotterdam. “Niet alleen omdat je hier ontzettend
veel leert, maar ook omdat het gezellig is. Ik beschouw deze groep echt als een
familie.” Iemand die het daar mee eens is, is Marleen Keijzerwaard van Haarmode Marleen uit Oudenhoorn. Ze vertelt: “Brian en Waltraud creëren een Curlsys
familie. Ik denk dat de manier waarop zij met kappers omgaan, echt uniek is.”
Naast de gezelligheid, staan de seminars vooral bekend om de kwaliteit van de
trainingen. Peter Leering van Leering en Partners uit Zaandam vertelt: “Brian en
Waltraud inspireren je op zo’n manier dat je het beste uit jezelf en de klant kunt
halen. De technieken zijn altijd vernieuwend en bieden allerlei mogelijkheden.
Mijn klanten zijn enorm te spreken over de Curlsys-kniptechniek.” Dat de techniek
ervoor zorgt dat klanten tevreden de salon uitlopen, kan ook Martha inmiddels beamen. “Curlsys heeft echt een verschil gemaakt in mijn carrière. Dankzij het Curlsys-knipconcept zie ik mijn klanten altijd stralen na een knipbeurt. Daar doe je het
uiteindelijk allemaal voor. Naar mijn idee verrijkt Curlsys het kappersvak. Het verandert je kijk op het knippen en maakt de passie voor het vak alleen maar groter.”
Meer informatie: Curlsys®
Tel. 0543512480 www.curlsys.nl
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