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CURLSYS® HOUDT OOK DIT JAAR 

VIJFDAAGSE DIPLOMA SEMINAR

ELK JAAR ORGANISEERT BRIAN MCLEAN, EIGENAAR VAN MCLEAN 

SYSTEMS AUSTRIA, EEN SPECIALE VIJFDAAGSE CURLSYS DIPLOMA 

SEMINAR VOOR DE CURLSYS MASTERS UIT DE BENELUX. DIT JAAR 

WERD HET INTERNATIONALE VIJFDAAGSE SEMINAR GEHOUDEN 

VAN 4 TOT 8 NOVEMBER IN DE STUDIO VAN KAPSALON DE VRIES 

IN WINTERSWIJK. DE CURLSYS MASTERS UIT NEDERLAND EN BELGIË 

KREGEN TRAININGEN VAN BRIAN EN WALTRAUD MCLEAN OVER DE 

NIEUWSTE DESIGNCONCEPTEN, METHODES EN KNIPTECHNIEKEN. 

Curlsys vijfdaagse Diploma Seminar is een gevarieerd diploma seminar 
voor gevorderden waarbij ontwikkelde Curlsys kniptechnieken van A tot 
Z worden doorlopen. De masters van Curlsys waren enthousiast over de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kniptechnieken en zijn dankzij 
deze vijfdaagse seminar klaar voor 2019. Zo ervaarde kapper Paco Crusio 
uit Roosendaal het seminar als een enorme inspiratiebron. “Alles kwam aan 
bod tijdens de trainingen. De trainingen op het gebied van styling werden 
gedaan door Waltraud en de kniptechniek trainingen door Brian. Deze 
vijf dagen hebben mij een enorme boost van energie en enthousiasme 
gegeven”, stelt Paco.  

Ook kapster Marian Janssens uit Bergschenhoek was zeer te spreken over het 
vijfdaagse seminar van Curlsys. “Brian en Waltraud zorgen ervoor dat je het 
beste uit jezelf en uit het kapsel van de klant kunt halen. De techniek die wordt 
gebruikt is vernieuwend en biedt veel mogelijkheden voor zowel krullend als 
stijl haar. Deze techniek heeft ervoor gezorgd dat ik als kapster echt een stap 
vooruit kan maken en me nog beter kan onderscheiden. Het heeft mijn passie 
voor het kappersvak vergroot.”

Kapper Han Franke uit Mijdrecht verbaasde zich ook dit jaar weer over het 
niveau van de trainingen. Hij vertelt: “Ook dit jaar wist Brian ons weer te 
verassen door de kniptechniek in een andere vorm toe te passen. Curlsys 
verandert mijn kijk op het knippen.” Martha Boellaard uit Rotterdam, ook 
kapster van beroep, ondersteunt de mening van Han. “Ieder jaar komt Brian 
weer met nieuwe kniptechnieken. Het is enorm inspirerend,” vertelt Martha. 

Dat het vijfdaagse seminar inspirerend is, vindt ook kapster Rebecca Barbier 
uit Dienz in België. “De trainingen zijn altijd vernieuwend en zijn toegespitst 
op de laatste trends. Op een boeiende, creatieve en exclusieve manier leren 
we omgaan met een nieuwe manier van haren knippen. Het heeft voor mij de 
passie alleen maar groter gemaakt”, besluit Rebecca. 
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