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Voorwoord
Beste Matrix Family,

In 1980 werd Matrix opgericht door kapper Arnie Miller. Zijn filosofie 
was Think, Believe, Dream en Dare. Vanuit deze filosofie vond 
hij dat Matrix een merk is voor iedere kapper, ieder haartype 
en iedere consument. In 2022 geloven we nog altijd in zijn 
gedachtengoed!

Het educatie programma in deze brochure richt zich op alle 
niveaus en biedt een gevarieerd programma op het gebied van 
productinformatie, creativiteit en inspiratie.

Het educatie-aanbod is zowel online als offline. Naast de 
trainingen op onze verschillende locaties vind je op ons online 
educatie platform Access 24/7 interessante modules; e-learnings, 
video’s maar ook live uitzendingen.

Het gehele Matrix team wenst jullie veel leerplezier.

Met vriendelijke groet,
Claudia Kops 
Education Manager Matrix

onze oprichter

Ontmoet 
Arnie Miller
In 1980 richtte Arnie Miller, in die tijd een bekende kapper in de Verenigde 
Staten, Matrix op. Een bedrijf waarvan de naam is geïnspireerd door het idee 
om samen te werken en zo saamhorigheid te creëren. Hij wilde een matrix van 
ondersteuning bieden voor elke stylist, elk haartype en elke salon. Zo ontstond 
Matrix; een merk waar iedereen er bij hoort en iedereen zich welkom voelt. 

A matrix of support 
to instill confidence in 
every hairdresser.

Hoe het begon
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Chanelle Glorieux   ( gele achtergrond ) 

0471 422337 

 

Aurelie Bodart 

0496 658710 

Educator

Chanelle Glorieux 
0471 422337

Educator

Aurélie Bodart
0496 658710



Index
In deze Digitale Educatie brochure kun je alle verschillende 
trainingen vinden. Als je op de linkjes klikt kom je meteen bij de 
juiste cursus uit en kun je je snel en makkelijk inschrijven.

We werken hierbij in verschillende niveaus: Think , Believe, Dream, 
Dare. De niveaus zijn ingedeeld in ervaringsjaren in het vak en/of 
met Matrix. Maar je mag natuurlijk als ervaren kapper ook eens 
kijken wat de verschillende niveaus te bieden hebben. 

Je kunt makkelijk terugkomen op deze pagina door op het 
huisicoontje rechts bovenaan iedere pagina te klikken.

Ervaring met Matrix producten: 0 tot 2 jaar
Terug naar de basis met o.a. kleurkennis en productkennis.

Ervaring met Matrix producten: 2 tot 4 jaar

Ervaring met Matrix producten: +4 jaar

Ruime ervaring met Matrix producten 

Think

Believe

Dream

Dare

AccessFreelancers



Think

Believe

Dream

Dare

Color

Access  modules

Start ME SoColor Sync

Start Me SoColor

Start ME Lightners

Start ME Workshop

Cutting Curls Look & Learn 

SoColor Pre-Bonded Product Knowledge

SoColor Sync Pre-Bonded Product Knowledge

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32793/socolor-101-pre-bonded-nl-free-matrix
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32820/socolor-sync-pre-bonded-nl-free-matrix


Color
SoColor Sync : Toners   

Gray Fundamentals    

Think

Believe

Dream

Dare

Access  module
SoColor Sync Pre-Bonded Product Knowledge

Color Look & Learn

Cutting Curls Look & Learn

Decoding the Look

Up do’s

Cut & Color

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/elearning/32820/socolor-sync-pre-bonded-nl-free-matrix


Color

Cutting Curls Look & Learn

Think

Believe

Dream

Dare

Color Look & Learn

Cutting Curls Workshop

Decoding the Look

Up do’s

Cut & Color



Color
Cutting Curls Look & Learn

Think

Believe

Dream

Dare

Cutting Curls Workshop



Access
Access is een uniek educatie platform wat 24/7 beschikbaar is. 
Hierop kun je verschillende video’s , E-Learnings, Webinars en 
informatie vinden.

Er staan verschillende modules op dit platform die je kunt bekijken 
wanneer jij dat wil. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan productinformatie, inspiratie, 
kleurtechnieken enz. Alles is hierop te vinden. Tevens kun je je hier 
ook inschrijven voor live sessies. 

Log snel in via www.lorealaccess.com. Maak een account aan en 
zie welke mogelijkheden er allemaal zijn.

educatie voor elke stylist

Educatie op maat 
We inspireren elke stylist met: Think. Believe. Dream. Dare. 
Aangepast op jouw niveau bieden we educatie op maat, zodat jij kan knippen, 
kleuren en stylen met zelfvertrouwen. Jouw passie is onze passie en samen 
brengen we jouw carrière naar een hoger niveau. 

Think. Als startende Matrix stylist geven wij jou alle basiskennis die je nodig hebt. 
Believe. Na de basis is het tijd om jouw kennis te verbreden. 
Dream. Je hebt alle kennis in huis, nu ga je je specialiseren. 
Dare. Nu jij de expert bent, is het tijd om anderen te inspireren.  
Wij helpen je hierbij!

Onze pijlers
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Wil je een op maat gemaakte training bij jou in de salon? Boek dan een van onze freelancers 
voor een salontraining. Jouw Business Partner of Educator kan je hier meer info over geven.

Klik op de naam van een Freelancer voor meer informatie.

Note: 
Prijzen staan vermeld bij iedere freelancer. Deze zijn excl BTW, reiskosten en productgebruik.

Freelancers
Jelle Bogaerts

Anja van de Casteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Specialisatie:
Creatief kleur expert, van Balayage techiek-
en tot editorial looks. 

Naast zijn passie voor kleur is Jelle ook 
gespecialiseerd in het stylen van ver-
schillende looks waaronder wave en tex-
tuurtechnieken die in de salon veel gebruikt 
kunnen worden.

Kosten: 
€395

Jelle Bogaerts

Artists 

Jelle Bogaerts
Nederlandstalig

Sinds 2016 runt Jelle zijn eigen salon “Human 
Details “ samen met zijn vrouw Tabitha. Zijn 
kennis delen met collega kappers is zijn 
grote passie. “It’s all about the details “

Jelle Bogaerts

Anja van de Casteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Specialisatie:
Diverse commerciële kleurtechnieken. Maar 
ook : hoe formuleer je een kleur die je bv op 
een Pinterest foto ziet? Hoe vertaal je dit 
naar je klant?

Kosten: 
€295

Anja van de Casteele

Artists 

Anja van de Casteele
Nederlandstalig

Anja is samen met een collega eigenaresse 
van Barbelle Hair & Beauty waar zij werken 
met een totaal concept. De missie van de 
salon is om meer tijd en aandacht voor de 
klant te hebben en service van het hoogste 
niveau te bieden. Hun slogan is “Invest in the 
new you”.

Jelle Bogaerts

Anja van de Casteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Specialisatie:
Nicola is vooral gespecialiseerd in 
kleurtechnieken, denk hierbij aan verschil-
lende highlighttechnieken, color blocking, 
kleurcorrecties.
Daarnaast maakt hij graag uitdagende 
kleurformules om een persoonlijke kleur voor 
de klant te maken.

Kosten: 
€295

Nicola Bossio

Artists 

Nicola Bossio
Franstalig

De kapsalon van Nicola is gevestigd in 
de regio Charleroi, hij werkt hier met 3 
medewerkers. Zij zijn gespecialiseerd in 
kleurtransformaties  en volgen daarin de 
laatste trends.
Van koele tot warme kleuren, elegante of 
chique looks.

Jelle Bogaerts

Anja van de Casteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Specialisatie:
Het maken van creatieve looks met lang 
haar. Kortom: verschillende Up do’s en op-
steektechnieken. Daarnaast is kleuren en 
stylen ook een grote passie van Alison.

Kosten: 
€295

Alison Soupart

Artists 

Alison Soupart
Franstalig

Alison werkt al 14 jaar met veel plezier met 
Matrix. Zij is een getalenteerde dame die al 
meerdere kapperswedstijden gewonnen 
heeft.

Jelle Bogaerts

Anja van de Casteele

Nicola Bossio

Alison Soupart



Start ME SoColor Sync
Type training:  Online
Duur: 1,5 uur
Trainer: Matrix Educator
Data: Check het schema achter in de brochure

Beschrijving:
Tijdens deze online training leer je alles over de ammonia vrije demi 
kleuring SoColor Sync. Denk hierbij aan: mogelijkheden, gebruik, 
mengverhouding, inwerktijd etc.

Note: Je schijft je voor deze training in via Access. Via mail ontvang je 
een bevestiging en link tot deelname aan de online training.

Think

Believe

Dream

Dare

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

NL :

FR :

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54346/start-me-socolor-sync
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54350/start-me-socolor-sync


Start ME SoColor
Type training:  Online
Duur: 1,5 uur
Trainer: Matrix Educator
Data: Check het schema achter in de brochure

Beschrijving:
Tijdens deze online training leer je alles over de permanente 
haarkleuring SoColor. Denk hierbij aan: mogelijkheden, gebruik, 
mengverhouding, inwerktijd etc.

Note: Je schijft je voor deze training in via Access. Via mail ontvang je 
een bevestiging en link tot deelname aan de online training.

Think

Believe

Dream

Dare

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

NL :

FR :

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54343/start-me-socolor
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54342/start-me-socolor


Start ME Lightners
Type training:  Online
Duur: 1 uur
Trainer: Matrix Educator
Data: Check het schema achter in de brochure

Beschrijving:
Tijdens deze online training leer je alles over onze ontkleuringen. Denk 
hierbij aan Light Master en Lift & Tone

Note: Je schijft je voor deze training in via Access. Via mail ontvang je 
een bevestiging en link tot deelname aan de online training.

Think

Believe

Dream

Dare

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

NL :

FR :

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54353/start-me-lightners
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54356/start-me-lightners


Start ME Workshop
Type training:  Offline
Duur: ochtend of middag
Trainer: Matrix Educator
Kosten: €50

Beschrijving:
Na het volgen van de Online trainingen Start ME SoColor en Start ME 
SoColor Sync wil je wellicht graag de producten tijdens een workshop 
uitproberen en al je vragen kunnen stellen. Daar krijg je tijdens deze 
training de kans voor. Onder begeleiding van een Matrix Educator ga 
je je model kleuren en zo ontdek je wat de mogelijkheden zijn met onze 
kleurproducten.

Think

Believe

Dream

Dare

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

NL :

FR :

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54330/start-me-workshop
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54325/cutting-curls-by-velvet-monkey-look-learn


Cutting Curls 
Look & Learn 

Think

Believe

Dream

Dare

Type training:  Offline
Duur: 19.00 – 21.30 uur
Trainer: Velvet Monkey House of Hair
Kosten: €70
Locatie: Academy te Brussel

Beschrijving:
It’s all about Curls!
Tijdens deze look & learn word je meegenomen in de wereld van krullen. Het 
knippen & verzorgen van krullen is een vak apart. Een specialisatie. Hoe word je nu 
een Krul-Specialist? Waar moet je op letten en wat zijn nu de do’s & don’ts?
Kylie Jones & Eduard Meijerink van Velvet Monkey zijn al jaren gespecialiseerd 
in het knippen van krullen. Krullen moet je leren begrijpen en analyseren om het 
gewenste effect te kunnen creëren. Na deze leerzame Look & learn ken je alle ins 
en outs op het gebied van krullen. Wil je zelf aan de slag en exact leren hoe je dit 
in de praktijk kunt brengen? Schrijf je dan ook in voor de workshop in de Academy 
te Brussel.

Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54329/cutting-curls-look-learn


SoColor Sync : Toners
Type training:  Online
Duur: 1 uur
Trainer: Matrix Educator
Data: Check het schema achter in de brochure

Beschrijving:
Tijdens deze training leer je alles over de verschillende Toners binnen 
SoColorSync.

Note: Je schijft je voor deze training in via Access. Via mail ontvang je 
een bevestiging en link tot deelname aan de online training.

Think

Believe

Dream

Dare

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

NL :

FR :

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54358/start-me-socolor-sync-toners
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54359/start-me-socolor-sync-toners


Gray Fundamentals
Type training:  Online
Duur: 2 uur
Trainer: Matrix Educator
Data: Check het schema achter in de brochure

Beschrijving:
Tijdens deze training leer je alles over de grijsdekking binnen SoColor.

Note: Je schijft je voor deze training in via Access. Via mail ontvang je 
een bevestiging en link tot deelname aan de online training.

Think

Believe

Dream

Dare

Inschrijven? Klik hier!

Inschrijven? Klik hier!

NL :

FR :

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54347/gray-fundamentals
https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54352/gray-fundamentals


Color Look & Learn
Type/Duur:  Offline 19.00 – 21.30 uur
Trainer: Anja van de Casteele + Nicola Bossio
Kosten: €70
Locatie: Academy te Brussel

Beschrijving:
Tijdens deze Look & Learn presenteren we je commerciële kleurtechnieken 
met leuke recepten die je meteen toe kunt passen in de salon. Een avond vol 
inspiratie en creativiteit.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54328/color-look-learn


Cutting Curls 
Look & Learn 
Type training:  Offline
Duur: 19.00 – 21.30 uur
Trainer: Velvet Monkey House of Hair
Kosten: €70
Locatie: Academy te Brussel

Beschrijving:
It’s all about Curls!
Tijdens deze look & learn word je meegenomen in de wereld van krullen. Het 
knippen & verzorgen van krullen is een vak apart. Een specialisatie. Hoe word je nu 
een Krul-Specialist? Waar moet je op letten en wat zijn nu de do’s & don’ts?
Kylie Jones & Eduard Meijerink van Velvet Monkey zijn al jaren gespecialiseerd 
in het knippen van krullen. Krullen moet je leren begrijpen en analyseren om het 
gewenste effect te kunnen creëren. Na deze leerzame Look & learn ken je alle ins 
en outs op het gebied van krullen. Wil je zelf aan de slag en exact leren hoe je dit 
in de praktijk kunt brengen? Schrijf je dan ook in voor de workshop in de Academy 
te Brussel.

Think

Believe

Dream

Dare
Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54325/cutting-curls-by-velvet-monkey-look-learn


Decoding the look
Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 16.00 uur
Trainer: Jelle Bogaerts + Andrea Mannino
Kosten: € 160
Locatie: Academy te Brussel

Beschrijving:
Wil je de looks op Instagram ontleden en je artistieke expertise 
prikkelen? 

Een van onze artiesten zal je stap voor stap begeleiden om deze look te 
creëren.

Ontcijferen en vervolgens toepassen van kleur-, knip- en 
stylingtechnieken op een dolly head.

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54323/decoding-the-look


Up do’sThink

Believe

Dream

Dare

Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 16.00 uur
Trainer: Alison Soupart
Kosten: € 90
Locatie: Academy te Brussel

Beschrijving:
Het opsteken van lang haar is een trend die altijd blijft!  Of het nu een 
klassieke of festival look is je ziet het in het straatbeeld. Tijdens deze 
workshop ga je zelf aan de slag en leer je verschillende looks. Daarnaast 
krijg je natuurlijk tips & tricks die direct toepasbaar zijn in de kapsalon.

Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54324/up-do-workshop


Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

Cut & Color
Type training:  Offline
Locatie: Academy te Brussel
Duur: 10.00 – 16.00 uur
Trainer: Matrix Freelancer
Kosten: € 160
Data: Check het schema achter in de brochure

Beschrijving:
Knip en kleurtechnieken kun je perfect op elkaar aanpassen. Maar 
wanneer gebruik je welke techniek en hoe combineer je deze? Tijdens 
deze creatieve training leer je verschillende technieken en ga je ze ook 
meteen op een oefenhoofd toepassen.

Note: Deze training wordt op dezelfde datum in zowel Nederlands als 
Frans gegeven.

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54322/cut-color


Think

Believe

Dream

Dare

Color Look & Learn
Type/Duur:  Offline 19.00 – 21.30 uur
Trainer: Anja van de Casteele + Nicola Bossio
Kosten: €70
Locatie: Academy te Brussel

Beschrijving:
Tijdens deze Look & Learn presenteren we je commerciële kleurtechnieken 
met leuke recepten die je meteen toe kunt passen in de salon. Een avond vol 
inspiratie en creativiteit.

Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54328/color-look-learn


Cutting Curls 
Look & Learn 
Type training:  Offline
Duur: 19.00 – 21.30 uur
Trainer: Velvet Monkey House of Hair
Kosten: €70

Beschrijving:
It’s all about Curls!
Tijdens deze look & learn word je meegenomen in de wereld van krullen. Het 
knippen & verzorgen van krullen is een vak apart. Een specialisatie. Hoe word je nu 
een Krul-Specialist? Waar moet je op letten en wat zijn nu de do’s & don’ts?
Kylie Jones & Eduard Meijerink van Velvet Monkey zijn al jaren gespecialiseerd 
in het knippen van krullen. Krullen moet je leren begrijpen en analyseren om het 
gewenste effect te kunnen creëren. Na deze leerzame Look & learn ken je alle ins 
en outs op het gebied van krullen. Wil je zelf aan de slag en exact leren hoe je dit 
in de praktijk kunt brengen? Schrijf je dan ook in voor de workshop in de Academy 
te Brussel.

Think

Believe

Dream

Dare
Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54325/cutting-curls-by-velvet-monkey-look-learn


Cutting Curls 
Workshop
Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 16.00 uur   Alleen in de Academy te Brussel
Trainer: Velvet Monkey House of Hair
Kosten: €190

Beschrijving:
Tijdens de Look & Learn heb je tip en tricks gekregen voor het knippen en 
verzorgen van krullend haar. Echter dit zelf in praktijk brengen is iets heel 
anders. In deze workshop leer je, op een eigen meegebracht model, alle 
ins & outs van krullend haar. Tevens geven Kylie en Eduard Business tips 
hoe je deze service een echte specialisatie kunt maken in jouw salon.

Note:
Eigen model meebrengen

Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54326/cutting-curls-by-velvet-monkey-workshop


Think

Believe

Dream

Dare

Decoding the look
Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 16.00 uur
Trainer: Jelle Bogaerts + Andrea Mannino
Kosten: € 160
Locatie: Academy te Brussel

Beschrijving:
Wil je de looks op Instagram ontleden en je artistieke expertise 
prikkelen? 

Een van onze artiesten zal je stap voor stap begeleiden om deze look te 
creëren.

Ontcijferen en vervolgens toepassen van kleur-, knip- en 
stylingtechnieken op een dolly head.

Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54323/decoding-the-look


Up do’sThink

Believe

Dream

Dare

Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 16.00 uur
Trainer: Matrix Freelancer
Kosten: € 90

Beschrijving:
Het opsteken van lang haar is een trend die altijd blijft!  Of het nu een 
klassieke of festival look is je ziet het in het straatbeeld. Tijdens deze 
workshop ga je zelf aan de slag en leer je verschillende looks. Daarnaast 
krijg je natuurlijk tips & tricks die direct toepasbaar zijn in de kapsalon.

Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54324/up-do-workshop


Think

Believe

Dream

Dare Inschrijven? Klik hier!

Cut & Color
Type training:  Offline
Locatie: Academy te Brussel
Duur: 10.00 – 16.00 uur
Trainer: Matrix Freelancer
Kosten: € 160
Data: Check het schema achter in de brochure

Beschrijving:
Knip en kleurtechnieken kun je perfect op elkaar aanpassen. Maar 
wanneer gebruik je welke techniek en hoe combineer je deze? Tijdens 
deze creatieve training leer je verschillende technieken en ga je ze ook 
meteen op een oefenhoofd toepassen.

Note: Deze training wordt op dezelfde datum in zowel Nederlands als 
Frans gegeven.

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54322/cut-color


Cutting Curls 
Look & Learn 

Think

Believe

Dream

Dare

Type training:  Offline
Duur: 19.00 – 21.30 uur
Trainer: Velvet Monkey House of Hair
Kosten: €70

Beschrijving:
It’s all about Curls!
Tijdens deze look & learn word je meegenomen in de wereld van krullen. Het 
knippen & verzorgen van krullen is een vak apart. Een specialisatie. Hoe word je nu 
een Krul-Specialist? Waar moet je op letten en wat zijn nu de do’s & don’ts?
Kylie Jones & Eduard Meijerink van Velvet Monkey zijn al jaren gespecialiseerd 
in het knippen van krullen. Krullen moet je leren begrijpen en analyseren om het 
gewenste effect te kunnen creëren. Na deze leerzame Look & learn ken je alle ins 
en outs op het gebied van krullen. Wil je zelf aan de slag en exact leren hoe je dit 
in de praktijk kunt brengen? Schrijf je dan ook in voor de workshop in de Academy 
te Brussel.

Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54325/cutting-curls-by-velvet-monkey-look-learn


Cutting Curls 
Workshop

Think

Believe

Dream

Dare

Type training:  Offline
Duur: 10.00 – 16.00 uur   Alleen in de Academy te Brussel
Trainer: Velvet Monkey House of Hair
Kosten: €190

Beschrijving:
Tijdens de Look & Learn heb je tip en tricks gekregen voor het knippen en 
verzorgen van krullend haar. Echter dit zelf in praktijk brengen is iets heel 
anders. In deze workshop leer je , op een eigen meegebracht model, alle 
ins & outs van krullend haar. Tevens geven Kylie en Eduard Business tips 
hoe je deze service een echte specialisatie kunt maken in jouw salon.

Note:
Eigen model meebrengen

Inschrijven? Klik hier!

https://belgilux.lorealaccess.com/learn/course/internal/view/classroom/54326/cutting-curls-by-velvet-monkey-workshop


TijdTraining KostenLocatieDatum

Maandag 5-Sep Start ME SoColor NL Online 10.00 - 11.30 uur gratis

Maandag 5-Sep Start ME SoColor FR Online 10.00 - 11.30 uur gratis

Maandag 12-Sep Color Look & Learn Academy Brussel 19.30 - 21.30 uur € 70

Maandag 19-Sep Start ME SoColor Sync NL Online 10.00 - 11.30 uur gratis

September Oktober November December

Maandag 19-Sep Start ME SoColor Sync FR Online 10.00 - 11.30 uur gratis

Maandag 26-Sep Start ME workshop NL Academy Brussel 10.00 - 12.30 uur € 50

Maandag 26-Sep Start ME workshop FR Academy Brussel 13.30 - 16.00 uur € 50



TijdTraining KostenLocatieDatum

Maandag 3-Okt Start ME Lightners NL Online 10.00 - 11.00 uur gratis

Maandag 3-Okt Start ME Lightners FR Online 10.00 - 11.00 uur gratis

Maandag 3-Okt Cut & Color Academy Brussel 10.00 - 16.00 uur € 160

Maandag 17-Okt Start ME SoColor Sync: Ton-
ers NL Online 10.00 - 11.30 uur gratis

Maandag 17-Okt Start ME SoColor Sync: Ton-
ers FR Online 10.00 - 11.30 uur gratis

Maandag 17-Okt Decoding the Look Academy Brussel 10.00 - 16.00 uur € 160

September Oktober DecemberNovember



TijdTraining KostenLocatieDatum

Maandag 14-Nov Gray Fundamentals FR Online 10.00 - 12.00 uur gratis

Maandag 21-Nov Cutting Curls by Velvet 
Monkey Look & Learn Academy Brussel 19.30 - 21.30 uur € 70

Maandag 14-Nov Gray Fundamentals NL Online 10.00 - 12.00 uur gratis

September Oktober DecemberNovember

Maandag 14-Nov Up Do’s Workshop Academy Brussel 10.00 - 16.00 uur € 90



TijdTraining KostenLocatieDatum

Maandag 5-Dec Cutting Curls by Velvet 
Monkey Workshop Academy Brussel 10.00 - 16.00 uur € 190

September Oktober DecemberNovember

https://www.facebook.com/groups/1694200670860285
https://www.instagram.com/matrix/

