Hoe krijg je een voet tussen de deur van…
training - januari 2013 - 10.00 tot 16.00 uur
Je bent keigoed in je vak, natuurlijk, maar zie jij weleens een advertentie 'visagist gezocht'? Ja, van
parfumeriezaken en castingbureaus maar toch nooit voor freelance klussen bij een magazine of bij
een fashionshow. Dus zul je allerlei slimme listen moeten verzinnen om als freelancer interessante
opdrachten te krijgen. Hoe kom je binnen bij een agency, bij een modellenbureau, hoe bemachtig je
een klus voor een musical of voor de tv? En dat werken op t.f.p.- basis, waarom is dat nou zo
belangrijk om aan de slag te komen in de fashionindustrie?
Drie belangrijkste onderdelen van deze dag:
1. een goed gevulde portfolio
Zonder portfolio hoef je nergens aan te kloppen. Maar hoe moet die eruit zien?
2. een website, een sprankelende website
Je website is het visitekaartje van deze tijd. We bekijken tijdens de training een paar websites en
bespreken wat er wel en niet goed aan is. Zo krijg je de do's en don'ts voor je eigen website. En heb
je al een website, dan bespreken we die!
3. schrijven over je werk, hoe pak je dat aan
Je moet een goed stukje over je werk en jezelf kunnen schrijven. Voor een blad, voor een (open)
sollicitatie met je cv, voor een brief die je achterlaat bij een opdrachtgever, voor een persbericht als
je een prijs hebt gewonnen of iets anders bijzonders te melden hebt. En voor je website natuurlijk.
De eendagstraining wordt een echte training, dus niet theoretisch maar heel praktisch. Je eigen
materiaal is het uitgangspunt, daarmee gaan we oefenen - je krijgt zelfs een week voor de training
een opdracht via de mail, om je goed te kunnen voorbereiden! Door de training zul je zien dat de
zakelijke kant van je vak als visagist net zo goed een creatieve uitdaging is!
Trainers:
Annechien Petiet - voor de visuele kant en de ervaring met opdrachtgevers
Marieke de Ridder - voor het schrijven van teksten over jezelf en over je werk. Marieke is
tekstschrijver en schrijftrainer en geeft deze training al acht jaar.
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