OPEN ZONDAGOCHTEND
HERFSTEDITIE 2019
Trends & Coctails

WORKSHOPS NAJAAR 2019
In

de

Colour

Cube

organiseren

we

individuele

consulting én workshops in kleine groepjes. Spreek af
met vriendinnen of schrijf je in voor een van deze
open workshops !

Ken je onze opendeur zondagen al ? Iedere laatste
zondagochtend van de maand kan je hier gewoon

KLEURENANALYSE
Kleurenanalyses zijn weer helemaal in ! 18 Jaar of 65+,
iedereen wil nu eenmaal graag weten in welke kleuren
hij straalt en welke kleuren best bij haar persoonlijkheid
passen. Is dat ook zo bij jou ?
Dan is deze dynamische workshop iets voor jou !

MAKE-UP

binnenlopen met een vraag over je outfit, welk

Voor wie ? Voor

accessoire er bij past, met welke kleur best te

Aan de gezellige ronde tafel in onze Colour Cube kom

combineren, of gewoon voor een kop koffie.

je te weten hoe je koele van warme kleuren kan

alle dames die
graag

Tijdens de opendeur op zondag 3 november laten we je

met

paar kleine aanpassingen, weer helemaal up to date kan

Aan het eind van deze workshop weet je welk

maken. Onder het genot van een lekkere coctail of

kleurentype je bent en krijg je een handig kleurenkaartje

zien hoe iedereen zijn garderobe en make-up, met een

behendiger
worden
make-up.
Voorkennis

werken rond de
basistechnieken
een

make-up

dag
en

gebruiker daarvoor de prachtige Glam-collectie van Nee
make-up. Wij zorgen voor de producten en de
penselen,

én

is en hoe je passende kleurencombinaties kan maken.

mee.

moctail bespreken we

is

niet nodig. We

van

onderscheiden, wat een verzadigde of een heldere kleur

wat

voor

iets

lekkers

om

te

drinken.

Gezelligheid verzekerd dus!

•

de trendkleuren

•

de must-haves in je kledingkast

•

de must-haves voor je make-up

Schrijf je
snel

want de
plaatsen
zijn

Breng gerust make-up mee, of een kledingstuk dat je

beperkt !

moeilijk te combineren vindt.
Zondag 3 november 2019
Prijs : 7,5 EUR per persoon (dit bedrag kan je

Donderdag 24 oktober 2019 van 19 tot 22 u

recupereren bij een afspraak voor een persoonlijk

Zaterdagnamiddag 16 november 2019 van 13 tot 16 u

Prijs : 30 EUR per persoon

advies)

Prijs: 40 € per persoon

De workshop gaat door vanaf 3 personen

We starten om 11 u (tot ongeveer 12,30 u), deuren
open vanaf 10 u
Laat je even weten of je komt ? Tot dan !

Inschrijven en info: Caroline@indigostyling.be

in

Doe je deze workshop liever samen met je zussen,
vriendinnen of buurvrouwen ? Vanaf 3 personen
organiseren we deze workshop op een moment dat
jullie past.

