Seminar

Brian & Waltraud Amalia McLean

IN-TER-ACTIE IN DE PANDEMIE MET THE CURLSYS®
GRAND MASTER BRIAN MCLEAN

VAN 1 T/M 5 NOVEMBER VOND HET VIJFDAAGSE CURLSYS MASTERCIRCLE
SEMINAR PLAATS IN WINTERSWIJK. ONDANKS DE PANDEMIE, KON HET
SEMINAR TOCH PLAATSVINDEN, WAARBIJ UITERAARD REKENING WERD
GEHOUDEN MET DE CORONAMAATREGELEN DIE OP DAT MOMENT VAN
KRACHT WAREN. HET SEMINAR WERD GEHOUDEN ONDER DE NAAM
IN-TER-ACT, WAARBIJ WERD GETRACHT AAN TE TONEN DAT INTERACTIE
TUSSEN COLLEGA’S, ZELFS TIJDENS DEZE PANDEMIE, EEN VEEL BETERE
MANIER IS OM INFORMATIE DOOR TE GEVEN EN JE TE ONTWIKKELEN,
DAN VIA DIGITALE EDUCATIE. WE SPRAKEN ENKELE DEELNEMERS VAN DE
SEMINAR OVER HUN ERVARINGEN.

Het vijfdaagse seminar werd georganiseerd en uitgevoerd door Brian McLean, zijn
vrouw Waltraud McLean en Jeroen de Vries in het Frerikshof Hotel in Winterswijk,
waar uiteraard rekening gehouden kon worden met de veiligheid van alle deelnemers.

MARTHA BOELLAARD
Eén van de deelnemers was Martha Boellaard. Zij was enorm enthousiast over het
vijfdaagse seminar. “Nog nooit heb ik een seminar of cursus bijgewoond waar ik
mijzelf zo goed heb kunnen ontplooien. Vanaf seminar één, dat inmiddels acht jaar
geleden is, was ik direct verkocht”, aldus Martha. “CURLSYS® geeft je zo veel meer
mogelijkheden voor allerlei haartypes, waarmee deze techniek verder gaat dan alleen
een systeem. Je kan er echt je eigen creativiteit in kwijt. Voor mijn salon is deze
specialisatie ongelofelijk goed geweest.” Vooral de ervaringen die Martha tijdens de
vijfdaagse seminars heeft opgedaan, zijn ontzettend waardevol geweest. “Door vijf
dagen intensief met Brian en Waltraud McLean samen te werken, leer je zo ontzettend
veel. Je geeft jezelf hiermee de kans om je klanten nog beter te helpen en bijzonder
voor hen te zijn. Onze klanten kijken altijd weer uit naar de nieuwe technieken die
we mee terug nemen naar de salon. Dit geeft ons natuurlijk ook iedere keer weer een
echte ‘energy boost’.”

VERA FELDMAN
Ook Vera Feldman was aanwezig bij het vijfdaagse seminar. “Ook deze keer heeft
Brian ons weer doen verbazen. Hij kan alles zo mooi, duidelijk en met enorm veel
passie vertellen, dat is echt geweldig om te zien”, aldus Vera. “Het leuke aan de
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seminar is om te zien dat iedereen zijn eigen CURLSYS® ‘touch’
ontwikkelt. Je leert er ontzettend veel van om naar elkaars werk
te kijken, maar ook om er met elkaar over te praten. Vanwege de
coronamaatregelen was het dit jaar natuurlijk anders dan andere
jaren. Iedere dag werd onze temperatuur gemeten. Daarnaast droegen
we allemaal mondkapjes en konden we makkelijk anderhalve meter
afstand houden. Kortom, aan alles werd gedacht! Ik ben ontzettend blij
dat deze seminar kon plaatsvinden. Ik hoop nog vele jaren aan deze
seminars te mogen deelnemen!”

PACO CRUSIO
Ook Paco Crusio was enorm te spreken over het seminar. Hij vertelt:
“Het vijfdaagse MASTERCIRCLE Seminar was voor mij inspirerend
en duidelijk. Er was vooral veel interactie tussen de collega’s, wat
het ontzettend leuk maakte. Ik heb ook deze keer weer enorm veel
geleerd en ben er trots op dat ik onderdeel ben van deze speciale
groep. Wederom wil ik Brian, Waltraud en Jeroen enorm bedanken
voor al hun kennis. Dankzij CURLSYS® heb ik een specialiteit geleerd
die perfect bij mij en de salon past!”

MARIAN JANSSENS
Marian kijkt met veel enthousiasme terug op het seminar. Ze vertelt: “Ik
kijk er altijd naar uit om het vijfdaagse seminar van Brian McLean te
volgen. We zijn in Nederland al vijf jaar met dezelfde groep kappers.
Het is altijd heel leerzaam, we sparren en leren van elkaar en we
krijgen te zien hoe de nieuwe trends te creëren zijn met de CURLSYS®
kniptechniek. Ik heb veel bewondering voor Brian, Waltraud en Jeroen.”
Meer informatie: CURLSYS®
Tel. Austria Head Office 00436649289566
NL Seminar Centra 05435-12480
www.curlsys.nl

