
It’s all about hair 2012 – Tori Oso Utrecht  

Workshopronde 1 (19.00 uur - 20.00 uur) 
 

 

1. Detox your cosmetics, your eco-chic boot camp  

In deze workshop zet je de eerste stappen naar een groener en gezonder 

huidverzorgingsritueel zonder synthetische nasties. 

Ontdek de wereld van natuurlijke verzorgingsproducten en make-up voor de 

getinte en donkere huid. Inclusief zelfanalyse van je cosmeticagebruik en een 

make-updemonstratie met 100% natuurlijke foundation voor de donkere huid. 
linker bovenzaal: 30 personen, workshopleider: Shirley Tol 
 

 

 

2. Afrikaanse hoofdmassage  

Afrikaanse hoofdmassage bestaat in totaal uit 30 technieken die over elk 

denkbaar kapsel, pruik of hoofddoek gegeven kan worden. Bij het geheel worden 

de nek, schouders en enkele drukpunten in het gezicht meegenomen voor een 

ontspannen en heilzame massage. Naast het bevorderen van haargroei kan het 

migraine verlichten, hoofdpijn wegnemen, stress verminderen en zelfs 

overgangsklachten verzachten. In deze workshop zullen we gezamenlijk twee 

technieken op elkaar oefenen.  
rechter bovenzaal: 25 personen, workshopleider: Adyana Schmelz 

 

 

 

3. Moisturizing & Sealing Natural Hair 

Iedereen in de natural hair gemeenschap houdt min of meer haar/zijn eigen 

regels erop na wanneer het komt tot kroeshaarverzorging. 

Maar wat is het belangrijkst voor kroeshaar? Is er een methode dat toepasbaar is 

voor iedereen? Tijdens deze workshop leert de bezoeker in ieder geval twee 

belangrijke elementen wat betreft kroeshaarverzorging namelijk moisturizing en 

sealing. Een interactieve workshop waarbij de deelnemer getest wordt op huidige 

kennis en op simpele wijze informatie ontvangt over kroeshaarverzorging. De 

workshop wordt ondersteund met Tia's Mimosa Handmade Products. 
Beneden zaal: 25 personen, workshopleider: Marilva Berrenstein 
 

 

 

4. De haardokter vertelt….. 
Levi Tam, ook wel haardokter genoemd, verzorgt een interactieve presentatie 

over de verzorging van sterk krullend haar. Levi Tam geeft workshops en 

gastpresentaties in binnen –en buitenland. Zij verteld over haar eigen ervaringen 

en de technieken die zij gebruikt. Uiteraard werkt dit voor ieder anders want elk 

persoon is uniek. Kom luisteren en laat je verassen door haar verhalen. Zij zal 

tevens een demonstratie geven met een haar analyse apparaat. 
grote zaal: 100 personen, gastspreker: Levi Tam 

 



It’s all about hair 2012 – Tori Oso Utrecht  

Workshopronde 2 (20.30 uur - 21.30 uur) 
 

 

1. Smooth Edges, Tame your edges with the EdgeStickTM 

Heb je gerelaxed haar, een weave of extentions? Verleng de tijd tussen kostbare 

en tijdrovende touch-ups door je natuurlijke uitgroei en je haarlijn op een veilige 

manier glad te maken. Zonder chemicaliën en zonder je hoofdhuid bloot te stellen 

aan mogelijke verbranding. Going natural? Ook dan is deze workshop voor jou! 

De EdgeStick stylingkam, helpt je tijdens de ‘transitioning’ fase om je natuurlijke 
uitgroei chemical-free op je relaxer aan te laten sluiten. Een unieke tool en tevens 

primeur tijdens It’s all about hair. 
linker bovenzaal: 30 personen, workshopleider: Shirley Tol i.s.m. een UK Edge Educator 
 

 

2. Help…mijn kind heeft krullen! 
Eerste hulp bij de natuurlijke haarverzorging van uw kind. 

Heeft uw kind sterk krullend tot kroes haar en weet u niet goed hoe u daarmee 

om moet gaan? Schrijf u dan in voor deze workshop! Win o.a. advies in hoe u het 

haar van uw kind gezond kan laten groeien. Maar ook waar u op dient te letten bij 

de aanschaf van haarproducten. Imani cares maakt de verzorging van kroes haar 

en krullen weer leuk.  
rechter bovenzaal 25 personen, workshopleider: Naemi van Throo  
 

 

3. Trends & tips van hairbloggers 

Hairbloggers....wie zijn dat en waar schrijven zij over in hun blog? Hoe spotten zij 

trends en wat zijn opmerkelijke zaken in de ‘wereld van black hair’? Kom luisteren 
en maak kennis met de persoon achter de blogger. Een interessante sessie die je 

niet mag missen. Met medewerking van MyBlackHairMagazine, Angelique 

Houtveen (Radio 6) en Elegancy 101. 
benedenzaal: 25 personen, Bloggers: Megisa Essenboom en Nene. Gespreksleider: Angelique 
Houtveen radio6 

 

 

4. Natural Hair 101 

Hoe kun je kroeshaar en krullen lang en gezond laten groeien en de lengte 

behouden? Deze vraag staat centraal in de workshop Natural Hair 101.  

Daarnaast wordt ingegaan op de verschillende haartypen en de belangrijkste do's 

and dont's. De workshop wordt ondersteund met modellen en producten van 

Sheado. De deelnemers kunnen tussendoor vragen stellen. 
grote zaal: 100 personen, workshopleider: Dominique Snip 

 

 


