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HAIR AND MAKE-UP ARTIST LANCEERT HET ULTIEME HAARKNIP BOEK VOOR 
IEDEREEN MET LIEFDE VOOR HAAR 

EEN SIMPELE EN DUIDELIJKE GIDS OM JE KAPPERS SKILLS TE LEREN 
EN TE VERGROTEN DOOR TEKST, FOTO’S EN VIDEOS

Laura van Kolk lanceert het ultieme haarknip boek voor een brede doelgroep. 
Een eenvoudige en duidelijke manier om kappersvaardigheden te leren en te 
vergroten.

De Nederlandse haar & make-up artist heeft trots aangekondigd dat ze haar 
inspirerende gids uitbrengt op 22 Juni 2019. In September 2019 wordt de 
Engelse variant verwacht. Het boek heeft als titel Het haarknip boek / The 
Hair cutting guide.


'Ik heb dit boek geschreven voor iedereen die houdt van creativiteit en is een 
gids voor u, uw buren, uw vrienden, ouders die hun kinderen willen knippen 
en de startende kappers.

Het boek is een combinatie van tekst, foto’s en video’s middels een QR 
code.,


Laura van Kolk werd geboren in 1989 en beoefent sinds 2005 kappersvak. 
Daarnaast is zij ook werkzaam als grimeur voor film, televisie en theater.


http://www.lauravankolk.com
mailto:lauravankolk@gmail.com


Het boek waar theorie prak�jk wordt
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Met deze 10 basis kniptechnieken  kun je elk 
dames- of heren, meisjes- of jongenskapsels 
knippen

De combinatie van tekst, foto’s en video’s met 
een QR-code is een unieke manier om de toe-
gankelijkheid van de materie te optimaliseren. 

Niet alleen een simpele en duidelijke manier om 
je kappers-skills te vergroten, maar ook een 
goede leidraad voor de startende kapper.

Basiskennis van het haar, de huid en materialen 
vind je hier. Ook veel leuke weetjes, quotes, op-
drachten en een analysekaart  staan in dit boek.

Kortom: een must-have als je wilt starten met 
knippen.

HET HAARKNIP BOEKHET HAARKNIP BOEK
Het boek waar theorie praktijk wordt

Laura van Kolk (1989) 

Beoefent sinds 2005 het kappersvak. Na diverse opleidingen en trainin-
gen werkt ze als grimeur bij film, televisie en theater.

Haar creativiteit, doorzettingsvermogen, liefde voor het vak en passie 
voor het delen van kennis zorgen ervoor dat Het Haarknip boek haar 
debuut als auteur is.
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The book where theory becomes prac�ce

THE HAIR
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With these 10 basic cutting techniques you are 
able to cut every type of men's, women's, girls 
'or boys' hairstyle.

The combination of text, photos and videos with 
a QR code is a unique way to optimize the acces-
sibility of the material.

Not only a simple and clear way to increase your 
hairdressing skills, but also a good guide for the 
beginning hairdresser.

Basic knowledge of the hair, skin and materials 
can be found here. This book also contains many 
fun-facts, quotes, assignments and an analysis 
map.

In short: a must-have if you want to start cutting 
hair.

THE HAIR CUTTING GUIDETHE HAIR CUTTING GUIDE
The book where theory becomes practice

Laura van Kolk (1989) 

Has been in the hair industry since 2005. After various education and 
training, she works as a make-up artist for film, television and theatre.

Her creativity, perseverance, love of the profession and passion for shar-
ing knowledge ensure that ‘Het Haarknip’ (The Haircut) book is her 
debut as an author.
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