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Onze passie en liefde voor het vak is groot. 
We zien uitdaging in ons vak en het combineren van moderne en traditionele knip,- en 

scheertechnieken. Dit delen we graag met collega Kappers & Barbers, doormiddel van het 
delen van onze visie, technieken & werkwijze. 

Laat je door ons inspireren!

Romano is eigenaar en hoofd trainer bij Barber Ro.

Op jonge leeftijd ontdekte Romano zijn liefde 
voor het knippen. Als 7e generatie groeide hij op 

tussen de scharen en tondeuses. Hij begon met het 
knippen van vrienden op straat. En leerde al gauw de 
f ijne kneepjes van het herenvak die door zijn familie 

werden bijgebracht. Romano specialiseerde en 
ontwikkelde zich steeds meer als Barber. Wat uitein-
delijk leidde tot het openen van zijn eigen barber-

shop in 2015. Hedendaags is Romano met dezelfde 
passie en liefde werkzaam als barber en verzorgt hij 
internationaal trainingen, demonstraties en shows. 

Hiermee vervolgt hij een lange familie traditie van 
meer dan 135 jaar.

Seqoia doorliep zijn leertijd bij Barber Ro in 
Apeldoorn o.b.v. Romano. Door zijn passie, talent 

en gedrevenheid werkte hij zich al gauw op 
tot volwaardig herenkapper & barbier. Seqoia 
is werkzaam als barber bij Barber Ro en geeft 
ondersteuning in het trainen en inspireren van 

collega Kappers & Barbers.



TRAINING BY BARBER RO

SALON TRAINING EN DEMO (MAX. 7 PERS) 
(Meerdere personen is ook mogelijk op aanvraag)

Bij deze training komen we naar jou salon of 
barbershop om jou team te trainen & inspireren. 
De training begint met een demonstratie waarbij 
de ruimte is voor al jullie vragen. Vervolgens gaan 
alle cursisten zelf (onder begeleiding van ons) te 
werk op hun eigen model.

€360,- EXCL. BTW & REISKOSTEN 

CURSUS BARBER RO 
(Bij ons in de shop)

De cursus begint met een demonstratie 
waarin we op een model verschillende knip en 
tondeuse (Fade) technieken laten zien. Na af loop 
van de demo gaan de cursisten zelfstandig onder 
begeleiding te werk. Tijdens deze cursus delen 
we onze visie van het knippen (faden), stylen en 
creëren  van heren kapsels. Om vervolgens de 
cursisten te inspireren.

Deze cursus geven we ook in een scheercursus.

€110,- EXCL. BTW

Voor meer info en/of aanvragen:
info@barberro.nl
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