Lifestyle

CREATIES
IN HET LAND VAN

LIFESTYLE
Lifestyle is niet hetzelfde als het Nederlandse begrip ‘manier van leven’.
Maar wat is het dan wel? Het is de manier waarop mensen of organisaties
hun persoonlijkheid uitdrukken via hun kleding, kapsel of interieur.
Zo vertellen zij iets over zichzelf en kunnen ze zich van anderen
onderscheiden. Lifestyle is een echt vakgebied. Dat vraagt om goed
opgeleide professionals die precies weten wat ‘trendy’ is en hoe
je dat creëert. Die professionals zijn dan vaak ook opgeleid aan het
Koning Willem I College.

BEN JIJ IN VOOR ALLES WAT ‘IN’ IS?
Ben jij in staat om in te schatten welk interieur of welk kapsel er bij mensen
past? Heb je gevoel voor mode en styling? Ben je creatief en heb je gevoel
voor stijl en combinaties? Ben je communicatief vaardig en flexibel?
Dan is een opleiding binnen lifestyle een goede stap in de richting van
jouw toekomst.

VERSIEREN IS EEN VAK
Bij ons ben je altijd bezig met styling, kleur, materiaal en vorm. Eigenlijk
‘versier je het leven’. Dat geldt voor alle opleidingen. Of je nu mode stylet,
interieurs bedenkt of kapsels creëert. Je klanten op een prettige manier
adviseren hoort er natuurlijk ook bij. En jij bent straks in staat zo’n advies
te geven. Tijdens je opleiding leer je namelijk niet alleen praktische
vaardigheden, maar ook goed communiceren en adviseren.

WERKEN OF DOORSTUDEREN
Natuurlijk kun je na je opleiding meteen gaan werken. Afhankelijk van je
opleiding kom je dan terecht op een stylingafdeling van een fashionbedrijf,
in een zaak binnen de interieur- of projectbranche of in een kapsalon.
Je kunt ook als zelfstandig ondernemer aan de slag of verder studeren
aan ons college of aan een hbo-instelling. Denk dan aan hbo Lifestyle,
Interieurarchitectuur of een modeacademie.

KOM KENNISMAKEN
Kom eens langs bij Lifestyle.
Tijdens onze Open Dag of de
informatiemomenten bijvoorbeeld.
Kijk voor meer informatie op kw1c.nl.
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kw1c.nl
info@kw1c.nl
073 624 9 904
073 624 9 600 (opleidingeninfo)

DE OPLEIDINGEN VAN LIFESTYLE
1. Kapper/Allround kapper
2. Fashion & design /Junior stylist
3. Interieuradviseur

