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Platform Artistry: Long Hair Cuts, Colors and Styles 2015 For your long-haired
clients, Randy Topham (Redken certified colorist) demonstrates innovative
techniques for cutting, coloring, and styling. This video features two models,
each with a cut, color, and two styles to illustrate their versatility. Learn how to
create volume without losing length with shorter, choppy layers along the top
and layers around the face; touch up highlights, create a dark base for depth,
and alternate colors, all with a freehand balayage technique against a foil
board; quick style with a blow dry for a sleek, casual look; and, curl with a flat
iron and back comb to create a sexy look that's all glamour. With the second
model, learn how to remove weight throughout in pie-shaped sections by
pulling hair up and sliding shears out to the ends; weave in a high lift tint on
virgin hair with a freehand technique; scrunch naturally wavy hair and blow dry
for a loose, spontaneous look; and, create a stylish "dread lock" look sporting
separated curls with jutty ends. AwardsReceived Bronze Telly Award.
Het geheime leven van kleuren Kassia St Clair 2017-04-20 Een prachtig full
colour boek over de geschiedenis van kleuren – iedere kunstliefhebber In Het
geheime leven van kleuren heeft Kassia St Clair haar levenslange obsessie
met kleuren gegoten in een uniek boek, waarin ze betoverende verhalen
vertelt over de 75 bekendste tinten en kleurschakeringen. Waarom wordt de
maagd Maria in de Renaissance bijna altijd in het blauw afgebeeld? Waarom
zijn worteltjes oranje? En waarom zie je groen van jaloezie? Het geheime
leven van kleuren gaat over mode en politiek, kunst en oorlog, over het geel
van Van Goghs zonnebloemen, over Picasso’s blauwe periode, over het rood

in de grottekeningen van Lascaux en over de fluorescerende kleuren van
punk. Het geheime leven van kleuren is een levendige geschiedenis van
kleuren en de onvergetelijke verhalen die erachter schuilgaan. Het geeft een
geheel nieuwe blik op onze geschiedenis en cultuur; na het lezen van dit boek
zal kijken naar kleur nooit meer hetzelfde zijn. Over Het geheime leven van
kleuren ‘Een geestverruimende reis rond de wereld zonder van je
schildersezel te hoeven wijken. Elke kleur heeft een verhaal en in dit boek zijn
de meest betoverende, schokkende en tot nadenken stemmende verzameld.
Het wordt nog lastig je gang zomaar magnoliawit te schilderen na het lezen
van dit inspirerende palet aan verhalen.’ Simon Garfield, auteur van Precies
mijn type, Op de kaart en Mauve
De verborgen geschiedenis Donna Tartt 2013-07-09 Donna Tartt volgt in haar
erudiete en bedwelmende debuutroman enkele studenten die door hun eigen
morele hoogmoed ten val komen. Richard Papen, een ingetogen jongen van
eenvoudige afkomst, wordt tot zijn verbazing opgenomen in een groepje
arrogante en excentrieke studenten, dat zich in de ban van een leraar op de
bestudering van de Griekse beschaving heeft gestort. In het tweede semester
raakt hij betrokken bij een drama dat zich tussen hen heeft afgespeeld. Een
drama met grote gevolgen voor iedereen.
Love is the cure Elton John 2012-10-04 Lang geleden heeft Elton gezworen
dat er nooit een biografie van zijn hand zou verschijnen, maar vorig jaar
besloot hij terug te komen op zijn woord. In Love is the cure vertelt Elton John
openhartig over zijn leven, zijn liefdes en de invloed die hiv en aids op hem en
zijn omgeving hebben gehad. Terugkijkend op het ruige seks-, drugs- en rock'n-roll-bestaan dat hij heeft geleid, beseft hij dat hij van geluk mag spreken dat
hij nog in leven is, nu zoveel van zijn vrienden en kennissen aan aids zijn
overleden. Het boek gaat daarom zowel over hemzelf als over de ziekte en hij
hoopt met de publicatie en opbrengsten een bijdrage te kunnen leveren aan
de voorlichting over en de bestrijding van aids, om zo anderen voor de
gevaren ervan te behoeden.
Kleurenleer Johann Wolfgang von Goethe 1991 Goethes kleurenleer, waarbij
aan de beleving van kleuren een belangrijke rol wordt toebedeeld.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog
nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij
man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht
als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In
1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn
eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een

bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won
de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Mijn lijf Emily Ratajkowski 2021
Love yourself (alsof je leven ervan afhangt) Kamal Ravikant 2020-02-18 De
boodschap van Kamal Ravikant is even eenvoudig als geniaal: beloof dat je
van jezelf houdt. Onvoorwaardelijk, met heel je hart, met elke gedachte en in
elke seconde. Hij gaf dit advies aan zichzelf toen hij flink in de put zat. Een
vriend raadde hem aan zijn aantekeningen en gedachten op papier te zetten.
Ravikant maakte er een e-book van, en dat werd een ongekend succes: meer
dan 300.000 verkochte exemplaren en meer dan 3.000 positieve
lezersreacties. De uitgebreide editie verschijnt nu voor het eerst in het
Nederlands. Love Yourself (alsof je leven ervan afhangt) is geen wollige
flauwekul, maar de waarheid van een man die het concept ‘zelfliefde’ een
nieuwe invulling gaf, en zichzelf daarmee redde. ‘Je moet van jezelf houden
met dezelfde overgave als waarmee je jezelf zou optrekken als je met je
vingertoppen aan de rand van een afgrond hangt. Alsof je leven ervan afhangt.’
Human Anatomy Ronald T. Harris 2014-01-08 With its unrivaled art program
and accessible writing style, McKinley et al.'s Human Anatomy stands apart
from other anatomy texts. High-quality photographs paired with brilliantly
rendered illustrations help students visualize, understand, and appreciate the
wonders of human anatomy. The author team incorporates their over seventy
years of teaching experience into student-friendly Learning Strategies, Clinical
View boxes, and progressive question sets that motivate students to
internalize and apply what they've learned. Users who purchase Connect Plus
receive access to the full online eBook version of the textbook, as well full
access to LearnSmart, SmartBook, and Anatomy & Physiology ? REVEALED.
Zoetbitter Stephanie Danler 2016-10-19 Je ontwikkelt een smaak. Je
smaakpalet wordt een plek op je tong waar je registreert. Waar je woorden
creëert voor de sensaties in je mond. Eten wordt een op taal gebaseerde
kunstvorm. Je zult nooit meer simpelweg eten. Tijdens de benauwde zomer
van 2006 laat de 22-jarige Tess haar alledaagse, provinciale leven achter zich
en vertrekt naar New York voor een nieuwe start. Als plattelandskind is Tess
niet opgewassen tegen de losgeslagen levensstijl van de schreeuwerige New
Yorkers. Ze huurt een kamer in Brooklyn en slaagt erin een baan te vinden als
assistent-kelner bij een befaamd restaurant in Manhattan. Tess sleept je mee
door het chaotische, slopende, fascinerende horecaleven waar ze in belandt,

tegen het decor van het genadeloze, rumoerige New York. Ze leert over
oesters, champagne, bourgondische omgangsvormen en het nachtleven dat
begint na sluitingstijd. Net op het moment dat ze de smaak te pakken krijgt,
raakt ze verstrikt in een ingewikkelde maar verleidelijke driehoeksverhouding
met een ingetogen, bloedmooie barman en een oudere collega aan wie Tess
zich vastklampt als een kind aan haar moeder. Zoetbitter is een zintuiglijke
roman over verlangen, smaak en wat er overblijft na ontnuchtering. Maar
boven alles is dit een verhaal over ervaringen: zoet én bitter. Stephanie Danler
(1983) woont in Brooklyn, New York. Ze is afgestudeerd aan de New School in
de richting Creative Writing. Ze werkte als serveerster in het Union Square
Café tot haar roman door een uitgever bij OneWorld ontdekt werd. De rechten
van Zoetbitter zijn verkocht aan Engeland, China, Duitsland, Taiwan en
Nederland. 'Een boek dat vastgelijmd zit aan je handen terwijl je in één ruk
door de pagina's racet.' ELLE 'Danler creëert een unieke stem op vakkundige
wijze - intiem, vertrouwd, verwonderd en zwaarmoedig. Deze roman is een
echte traktatie, ongetwijfeld volgt er meer.' PUBLISHERS WEEKLY 'Prachtige
omschrijvingen van smaken en diepgaande kennis van eten, wijn en horeca.
Danler weet de lezer te fascineren, te verleiden en te verrijken met sensuele
verlangens. Zoals ze zeggen in het restaurant: pick up!' KIRKUS 'Danler weet
de overdonderende sensatie van het jong-zijn, nieuw in een grote stad te
vangen - het wonderlijke daarvan, het beangstigende, het harde, het ultieme.
De manier waarop ze schrijft over eten is ook een knock-out. Het is prachtig.
En je krijgt er trek van.' THE NEW YORK TIMES
Just kids Patti Smith 2012-03-05 In de zomer van 1967, wanneer de
hippiecultuur haar hoogtepunt bereikt, ontmoeten Patti Smith en Robert
Mapplethorpe elkaar in Brooklyn. Het is het begin van een intense
liefdesverhouding en een levenslange vriendschap. Gedreven door ambitie en
een passie voor kunst gaan ze op zoek naar erkenning en beroemdheid.
Smith breekt door als zangeres en Mapplethorpe wordt een zeer succesvolle
fotograaf. Uiteindelijk vinden ze hun weg naar het beroemde Chelsea Hotel,
waar de crème de la crème van de artistieke wereld resideert. Patti Smith is
auteur, rockzangeres en beeldend kunstenares. In 1975 brak Smith door met
haar revolutionaire combinatie van poëzie en rock. Haar eerste album Horses,
met op de cover de beroemde foto van Robert Mapplethorpe, behoort tot de
top-100-albums aller tijden. Ze werkte samen met grote artiesten als Bruce
Springsteen, U2 en R.E.M.
Platform Artistry: Sport Hair Cuts, Colors and Styles 2015 Randy Topham
(Redken certified colorist) demonstrates two short and two mid-length hair cuts
for your more casual, sport-oriented male clients: Opened-up shaping for long
natural curls, created with a bricking shear technique to remove excess
weight...Updated mop top with a long top and tight sides texturized with a

feathered razor...Texturized curly hair with a basic shear cut... And a shoulderlength cut, texturized by twisting strands and randomly hitting with a trimmer
and notching with shears to remove weight. Randy also shows four different
coloring techniques (scrunching on highlights, weaving, coloring to leave
natural highlights, and a hand-painted balayage technique) and styling options
to illustrate the versatility of the cuts. Includes tips on men's coloring, pricing,
and marketing to attract male clientele. AwardsReceived Bronze Telly Award.
Platform Artistry: Short Hair Cuts, Colors and Styles 2015 Randy Topham
(Redken certified colorist) demonstrates two short hair cuts using clippers and
shears, two hair color techniques, and two styles for each cut to illustrate their
versatility. Learn to create a variation on a sharp short bob by framing the
sides with a sloping fringe and long bangs with shears; deposit color, leaving
natural hair color as highlighter with a protective clear color for a soft blend
from root to tip; then style for a sleek forward flair or for an elegant evening
with loose, creatively shaped curls. And learn how to feather-edge with a razor
for a disconnected, funky yet chic style; pop the blonde with panels of shadow
with color blocking; and, style for a spontaneous look with scrunching or for a
luxurious sleek with sculpted touches created with fibrous gum. Awards
Received Bronze Telly Award.
Donkere nacht S.K. Vaughn 2019-05-28 In deze angstaanjagende
survivalthriller maakt liefde het verschil tussen leven en dood Door een
verschrikkelijk ongeluk strandt astronaute May Knox als enige overlevende in
een onbruikbaar ruimteschip. Als ze niet snel wordt gered, gaat ze dood. Dan
blijkt dat May toch niet alleen is: er verbergt zich een saboteur in de
machinekamer. Hij vertelt haar de waarheid over de missie en onthult dat ze
deel uitmaakt van een gruwelijk complot. May heeft geen seconde te
verliezen: ze moet de aarde bereiken voor het te laat is. En er is maar één
persoon die haar daarbij kan helpen: Stephen, een getalenteerd NASAwetenschapper – en Mays ex-man. De pers over Donkere nacht ‘Donkere
nacht combineert de spanning van sciencefiction met een hartveroverend
liefdesverhaal. Om in één ruk uit te lezen.’ Ed Wood, redacteur Sphere
De Origine Et Situ Germanorum Liber Cornelius Tacitus
Frithiofssage Esaias Henrik Wilhelm Tegnér 1856
House & Garden 1982
Mademoiselle 1999-11
Third Culture Kids 3rd Edition Ruth E. Van Reken 2017-09-05 In this 3rd
edition of the ground-breaking, global classic, Ruth E. Van Reken and Michael
V. Pollock, son of the late original co-author, David C. Pollock have
significantly updated what is widely recognized as The TCK Bible. Emphasis is
on the modern TCK and addressing the impact of technology, cultural
complexity, diversity & inclusion and transitions. Includes new advice for

parents and others for how to support TCKs as they navigate work,
relationships, social settings and their own personal development. Specific
updates: · A second PolVan Cultural Identity diagram to support understanding
of cultural identity · New models for identity formation · Updated explanation of
unresolved grief · New material on 'highly mobile communities' addressing the
needs of people who stay put while a community around them moves rapidly ·
Revamped Section III so readers can more easily find what is relevant to them
as Adult TCKs, parents, counselors, employers, spouses, administrators, etc. ·
New stages and needs tool that will help families and organizations identify
and meet needs Greater emphasis on tools for educators as they grapple with
demographic shifts in the classroom
Hair Boss Jamie Wiley 2018-04-15 Hair boss with give you the ability to ... find
your worth and price your services accordingly, build a full book of guests with
ease, gain ideal clients and where to find them, become financially free and
what that means for you, gain business buildling strategies for the 21st
century, resurrect the hair boss inside of you, uncover your full potential and
own your career.
How to Double the Profits In Your Hair Salon: The Little Book That Makes Big
Profits Robin J. Elliott 2013-07-16 Robin J. Elliott, Salon Development Director
for Redken, Wella, and Goldwell in South Africa, reveals some of the secret
systems he used there and currently uses in North American hair salons to
double profits. An international speaker, trainer, author and coach who has
specialized in collaborative marketing for 25 years, Robin walks Hair Salon
Owners through simple and proven steps with no cost or risk to implement.
Mijn jaar van rust en kalmte Ottessa Moshfegh 2018-09-10 Eigenlijk zou onze
hoofdpersoon gelukkig moeten zijn: ze is jong, slank, mooi, net afgestudeerd
aan Columbia, heeft een eenvoudige baan bij een trendy kunstgalerij en woont
in een appartement aan de Upper East Side van Manhattan dat ze - net als
alles in haar leven - betaalt van een erfenis. Desondanks is er een donker,
luchtledig gat in haar hart dat niet enkel te verklaren is door het verlies van
haar ouders, de manier waarop haar geliefde haar behandelt of haar
sadomasochistische relatie met haar beste vriendin Reva. Het is het jaar 2000
in een stad die glinstert van rijkdom en onuitputtelijke mogelijkheden. Wat zou
er dan toch zo vreselijk verkeerd kunnen voelen? Mijn jaar van rust en kalmte
is een krachtig antwoord op die vraag. In dit verhaal over een jaar
doorgebracht onder de invloed van een waanzinnige combinatie van drugs die
de hoofdpersoon zouden moeten genezen van haar vervreemding van deze
wereld, toont Moshfegh de lezer hoe redelijk en zelfs noodzakelijk precies die
vervreemding kan zijn. Zowel fijnzinnig als zwartgallig grappig, genadeloos en
barmhartig: dit boek toont ons een jonge, veelbelovende schrijfster op de

toppen van haar kunnen.
Present Naked! Brad Waldron 2015-06-26 Communicating with an audience is
essential for professionals in almost every field. And while some presenters
light up the floor and leave the audience wanting more, others fall flat and
leave attendees wondering why they are even there. In Present Naked, author
and award-winning speaker Brad Waldron offers an essential resource that will
help you develop your presentation skills and present with substance, style,
and sizzle. Providing proven coaching and development techniques, this book
brings together the very best tools, theories, and practices to assist you as you
increase your personal confidence and ability-whether you're speaking to one
person or an arena of ten thousand. Working with the style, content, and
structure inherent to all presentations, this book draws on world-class
exhibition skills and even adapted theater methods to empower you to
prioritize your key messages and draw out your own personal style. By putting
these proven techniques into practice, you'll be able to advance your
nonverbal communication, increase your impact, and make attention-grabbing
presentations that are audience-centered, memorable, and highly effective.
Who's who in California 1997
Rafa Rafael Nadal 2011-08-23 De grootste tennisser van zijn generatie onthult
voor het eerst wat hem een kampioen maakt. Sinds Andre Agassi is er geen
tennisser geweest die de wereld zo in zijn greep houdt als Rafael Nadal. Hij is
een unicum in de hedendaagse sportwereld - een ware sportman die zich door
zijn rauwe talent, toewijding en bescheidenheid laat leiden. Miljoenen fans
bewonderen hem om zijn discipline, zijn intensiteit tijdens wedstrijden en de
sterke band die hij heeft met zijn familie. Deze autobiografie vertelt over zijn
jeugd, zijn ontwikkeling als speler en het verloop van zijn bijzondere carrière
tot nu toe. Van de memorabele overwinning op Wimbledon in 2008 - een finale
die John McEnroe omschreef als 'the greatest match ever played' - tot het
behalen van de career Golden Slam in 2010 door alle vier de Grand Slamtoernooien en de olympische gouden medaille te winnen. En van het eiland
Mallorca waar hij al zijn hele leven woont tot de kleedkamer in Melbourne waar
Nadal vertelt over de druk die hij voelde tijdens de Australian Open van 2011.
Rafa is een persoonlijk en onthullend verhaal, en net zo fascinerend als Nadal
zelf.
Open Andre Agassi 2017-06-21 In deze biografie onthult Andre Agassi enkele
onthutsende feiten over zijn leven. Hij vertelt over hoe hij aan de top kwam,
over de relatie met zijn vader, maar ook bijvoorbeeld over zijn verloren finale in
1990 van Roland Garos toen Agassi zich meer zorgen maakte over zijn
toupet, waar nauwelijks iemand iets over wist, dan over zijn tegenstander.
Andre Agassi is een van de meest geliefde en getalenteerde sportmensen ter
wereld. Toch haatte hij tennis van jongs af aan. In de wieg kreeg hij al een

racket in zijn handen. Als kind moest hij honderden ballen per dag slaan. Hij
verafschuwde de constante druk om te presteren, terwijl hij tegelijkertijd zijn
status als wonderkind probeerde in te lossen. In deze openhartige
autobiografie vertelt Agassi zijn levensverhaal dat bepaald is door dit soort
conflicten. Met dit boek probeert hij een verhaal te vertellen dat mensen
inspireert.
Als wij schurken waren M.L. Rio 2017-10-13 ‘Als wij schurken waren’ van M. L.
Rio vertelt het verhaal van Oliver Marks. Tien jaar heeft hij in de gevangenis
gezeten – voor een moord die hij wel of niet heeft gepleegd. Dát is wat
detective Colborne zo graag nog van hem zou horen nu hij met pensioen gaat.
Tien jaar eerder: zeven jonge, briljante en gepassioneerde studenten op een
arts college, spelen en bestuderen Shakespeare’s werk. Ze zijn vol van
Shakespeare, vol van zijn personages, en zetten hun rol ook buiten het toneel
voort. Totdat de vaste rolverdeling volledig wordt omgegooid en het verbroken
evenwicht zijn consequenties krijgt in het echte leven. Een van hen wordt dood
aangetroffen, de andere zes zien zich voor de uitdaging gesteld de politie, en
met name zichzelf, te overtuigen van hun onschuld.
Platform Artistry: Mid-Length Hair Cuts, Colors and Styles 2015 Randy
Topham (Redken certified colorist) demonstrates two mid-length hair cuts
using clippers and shears, two foil color techniques, and four styles. Learn to
clipper cut in pie-shaped sections for soft-edged layers; provide all-over color
with diagonally weaved sections of highlights to accent the cut; and, style for
everyday chic or curl with a flat iron to achieve loose curls and body for an
elegant evening look. Learn to shear cut, thin, and splice along the edge for a
jag; highlight with demi-permanent glaze; and, whip up the edges for a
polished, smooth daily look or create an explosive evening style with zig-zag
and corkscrew curls using an andoul iron and rouge them for body.
AwardsReceived Bronze Telly Award.
Platform Artistry: Metro Hair Cuts, Colors and Styles 2015 Randy Topham
(Redken certified colorist) demonstrates four short hair cuts for your edgier,
fashion-forward male clients: A shagged-out top with tight sides for a more
classic yet casual cut, thinned and texturized by razor cutting twisted lengths
of hair...A faux-hawk with a twist and tight cropped sides without lines...An
asymmetrical, glam rock inspiration dry cut with shears...And a razor cut for a
taper-edged, spiked feel, with long bangs and length all over. Randy also
shows four innovative coloring techniques (foil coloring ponytailed segments,
paneling, creating a shine line, and a 3-color merge) and styling options to
illustrate the versatility of the cuts. Includes tips on men's coloring, pricing, and
marketing to attract male clientele. AwardsReceived Bronze Telly Award.
Marketing Communicatie Patrick de Pelsmacker 2005
Het meisje met de onderrugtattoo Amy Schumer 2016-08-22 Zij is de leukste

vrouw van Amerika. Misschien wel van de hele wereld. Ze houdt van
provoceren, gaat geen enkele uitdaging uit de weg en is niet bang om zichzelf
belachelijk te maken. Deze openhartige memoir laat de lezer zowel huiveren
als hardop lachen van herkenning. Amy kijkt terug op haar jeugd, haar rise to
fame, de hechte band met haar zusje Kim en haar vastberadenheid om de
wereld elke dag eerlijk en humorvol tegemoet te treden.
Bijna thuis Jean Kwok 2014-05-22 De elfjarige Kimberly Chang en haar
moeder verhuizen van Hongkong naar New York. Daar wonen ze
noodgedwongen in een morsig, onverwarmd appartement in Brooklyn. Hoewel
Kim goed kan leren, is ze een buitenstaander doordat ze nauwelijks Engels
spreekt. Na schooltijd moet Kim haar moeder helpen bij haar werk in een
kledingfabriek, waar ze de knappe Matt ontmoet. Na enkele jaren wordt Kims
talent op school opgemerkt, en ze slaagt erin een beurs te krijgen voor een
vooraanstaande particuliere school. Kim overwint vele obstakels en vecht voor
een beter leven, maar net als alles waarvoor ze heeft gewerkt binnen bereik is,
raakt ze zwanger van haar jeugdliefde Matt. Hij vertegenwoordigt alles wat ze
niet wil. Waarom is het dan toch zo moeilijk om hem los te laten? Over de
boeken van Jean Kwok ‘Lees het vooral en onderga het prachtige, tastbaar
onbegrijpelijke van de ene cultuur kronkelend in de andere.’ Leo Vroman ‘Dit is
een ongelofelijk en imponerend debuut.’ Vendela Vida ‘Een hartverscheurend
immigratieverhaal over strijd en succes (...) in taalgebruik dat zowel rijk aan
details als eenvoudig en doeltreffend is.’ Booklist
Platform Artistry: Business Hair Cuts, Colors and Styles 2015 Randy Topham
(Redken certified colorist) demonstrates four short hair cuts for your more
conservative, business-minded male clients: A clean look that is point cut at an
angle for a jagged edge without lines suggesting that two-week later look...The
conservative look with texturizing shears for more styling options...A classic
cut incorporating natural wave...And a versatile basic conservative cut with
high sides cut with clippers and the top shear cut, maintaining some length.
Randy also shows four innovative coloring techniques (color patting,
selectively wand painting, backcombing and painting on color, and sponge
painting) and styling options to illustrate the versatility of the cuts. Includes tips
on men's coloring, pricing, and marketing to attract male clientele.
AwardsReceived Bronze Telly Award.
Alles wat ik weet over liefde Dolly Alderton 2018-10-26 The Sunday Timesbestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en gelezen - nu in
Nederland! Liefde, Dolly Alderton raakt er niet over uitgepraat. Wie wel,
trouwens? Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeild kan
raken op een aanstekelijke, komische en indringende manier te verwoorden.
De lezer volgt haar van de middelbare school en de universiteit naar het
werkende leven. Deelt in haar liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met

zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel aan de relatiewagen, haar rampzalige
onenightstands en in de nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar opleveren.
Tegelijkertijd laat het boek zien dat het verkennen van al die vormen van liefde
ook hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle
debuut combineert Dolly Alderton persoonlijke verhalen, satirische
observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel
vrouwen herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke nieuwe levensfase op
een weergaloze manier te vangen, met een nostalgische knipoog naar de
jaren negentig. Voor fans van Bridget Jones en Ik ben Eleanor Oliphant. Dolly
Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen won voor haar
publicaties in onder meer The Sunday Times, The Telegraph, Marie Claire en
Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The Sunday Times
Style. Alles wat ik weet over de liefde is haar debuut. 'Een gevoelig en grappig
relaas over opgroeien als millennial. Alderton concentreert zich op het intieme
en het persoonlijke en verweeft dat met scherpzinnige observaties over de
hedendaagse vrouw.' THE OBSERVER 'Een briljant debuut.' THE DAILY
TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt dat het boek een bepaalde (fantastische)
wending neemt, voert het je een kant op die nog veel grilliger, complexer en
ontroerender is. Een genot. Kortom, een geheide klassieker.' SOPHIE DAHL
Platform Artistry Collection This comprehensive collection, presented by
Redken certified colorist Randy Topham, focuses on all aspects of women's
and men's cuts, colors, and styles.
De geopolitiek van emotie / druk 1 Dominique Moïsi 2015-05-01
De huisgenoten Sarah Waters 2014-10-21 Water klotste, hielen wreven over
de bodem van het bad toen mevrouw Barber erin stapte, gevolgd door heftiger
geplons op het moment waarop ze zich liet zakken. Daarna heerste er stilte,
die zo nu en dan werd onderbroken door het galmende plik! van een druppel
uit de kraan. Het beeld dat Frances zich zo-even aan tafel van haar huurders
had gevormd – grote wankelende shillingstukken – was louter door geldzucht
ingegeven. Maar zo was het dus om huurders te hebben, bedacht ze terwijl ze
achterwaarts met haar dweil over de tegels schoof: een merkwaardige, nietintieme nabijheid, een van alle luister ontdaan ogenblik met niet meer dan een
stuk keuken en een dunne bijkeukendeur die haar van de naakte mevrouw
Barber scheidden. Ineens zag ze het voor zich: rondingen, rood van de
warmte. Het is 1922, en de situatie in Londen is gespannen. Veteranen die op
de slagvelden in Europa hebben gediend zijn gedesillusioneerd, de vele
werklozen eisen maatschappelijke verandering. In Zuid-Londen, in een villa op
stand in Camberwell – een groot, stil huis, beroofd van broers, van een
echtgenoot, zelfs van bedienden – zien mevrouw Wray en haar alleenstaande
dochter Frances zich genoodzaakt huurders in huis te nemen. De komst van
Lilian en Leonard Barber, een jong echtpaar uit een ander milieu, zij het met

een nette betrekking, zet de gang van zaken in de villa volledig op zijn kop.
Specialized Study Options U.S.A. Barbara Cahn Connotillo 1984 Short-term
programs, from technical courses for beginners to executive development
programs for professionals, are described that are accessible to or specially
designed for foreign nationals. The 875 academic, vocational, and professional
programs represent 17 major and 46 minor fields of study. For each program,
information is provided on: sponsor's name, program title, subjects and unique
program features, beginning or ending dates or duration of sessions and the
registration period, location of instruction, methods of instruction, eligibility,
cost, availability of scholarships, type of housing offered, application deadlines,
contact persons, program numbers, and program highlights. An introduction to
the directory covers government regulations, arrival in the United States,
travel, the International Student Identity Card, housing and hospitality, and
costs and scholarships. Also provided is information on U.S. service
organizations that provide housing, study programs, counseling, information
services, and publications. A nine-page annotated bibliography and sponsor
and state indexes are included. (SW)
Who's who of American Women, 1991-1992 Inc. Marquis Who's Who 1991
Spiegeldoolhof Jia Tolentino 2020-03-31 Jia Tolentino’s blik is die van de
millennial, gevormd door een online leven en een gebrek aan economische
stabiliteit. Maar geen millennial kijkt zo ver als zij. En zo weet ze de
onderwerpen die er in dit internettijdperk het meest toe doen te doorgronden
als geen ander. Of het nu gaat over social media, de obsessie met fysieke
perfectie, vrouwen in de literatuur, of het zelfbedrog en het gehossel die deze
tijd op allerlei manieren kenmerken, Jia Tolentino doorziet wat we onszelf en
elkaar voorspiegelen. De negen essays, die meanderen tussen autobiografie
en cultuurkritiek, leggen bloot hoe moeilijk het is om onszelf echt te zien in een
maatschappij waar alles draait om het ego.
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