Kurskatalog
Vt 2018
med hantverket i fokus

Under våren erbjuder Saxakademin en
varierande och spännande kurskatalog
Workhop
Gunilla A. Gustafsson

Herrlördag:
Tekniker & Inspiration
Iman Khalaf

Klippkurs i herrteknik
Johan Hagvall

Klipptrender och tekniker
Juha Niemi

Herrfrisyrer och skägg
Johan Hagvall

Klicka här för
kursöversikt
per månad

Uppsättning: Grundkurs
Eva Valari
"Hur kan du ändra ditt
frisörliv med några få
enkla medel?”
Jörgen Edström

Balayage:
Frihandsteknik & Visning
Nettan Bergelin

Klicka här för info
om Saxakademin
och anmälan
till kurser

Långhårsvisning
Karin Andersson

Saxakademins elevvisning

Trender och tekniker i
fokus
Juha Niemi

Teori eller Del- och
gesällkurs

Klicka här för info
grundutbildning
för frisör

Varje månad erbjuds spännande och lärorika
kurser
Januari

Februari

Mars

April

Balayage: Frihandsteknik
Nettan Bergelin

Saxakademins elevvisning

Balayage: Frihandsteknik
Nettan Bergelin

Herrlördag: Tekniker & Inspiration
Iman Khalaf

Balayage: Visning
Nettan Bergelin

Balayage: Frihandsteknik
Nettan Bergelin

Balayage: Visning
Nettan Bergelin

Balayage: Frihandsteknik
Nettan Bergelin

Balayage: Visning
Nettan Bergelin

Klippkurs i herrteknik
Johan Hagvall

Balayage: Visning
Nettan Bergelin

Klippkurs i herrteknik
Johan Hagvall

Herrfrisyrer & skägg
Johan Hagvall i

Enkla medel att ändra frisörlivet
Jörgen Edström

Herrfrisyrer & Skägg
Johan Hagvall i

Klipptrender & tekniker
Juha Niemi

Klippkurs i herrteknik
Johan Hagvall

Teori eller Del- och gesällkurs
Start är flexibel

Trender & tekniker i fokus
Juha Niemi

Herrfrisyrer & skägg
Johan Hagvall

Frisör Grundutbildning
2018-01-15/2018-08-13/Flex. start

Workshop
Gunilla Andersson Gustafsson

Långhårsvisning
Karin Andersson

Uppsättning: Grundlkurs
Eva Valari

Anmäl dig via mejl till info@saxakademin.se
Alla kurser hålls på Fabriksgatan 7-9 i Göteborg
Om Saxakademin:
Saxakademin, ett utbildningsföretag med
hantverket i fokus. Här finns det allt från grund till
fortbildning och det är alltid frisörens
yrkesskicklighet som kommer i första hand.
Saxakademins koncept är att vara
leverantörsneutrala. Erfarna kursledare ger
Saxakademins deltagare kunskap som består.

Anmälan till kurser:



Skicka ett mejl med kursens rubrik och datum
till info@saxakademin.se
Anmälan är bindande och sista
anmälningsdatumet är 14 dagar innan
kursdag

Har du ytterligare frågor om kurserna?
Tveka inte att kontakta Onsdagar eller Fredagar 13-15:
Eva Dimitroloulou Valari tel: 0766-345555

Välj mellan en heldag klippkurs i herrteknik eller en
kvällsinspiration om herrfrisyrer och skägg
Klippkurs i herrteknik med Johan Hagvall

Herrfrisyrer och skägg med Johan Hagvall

En dagskurs i herrteknik som tar dina färdigheter till nästa
nivå. Johan går igenom de klassiska formerna i håret
inom herr och skapar en fin balans och rörelse i både
frisyr och skägg. En vidareutbildning som riktar sig till dig
som önskar att utveckla din kompetens och teknik när det
gäller dagens herrkunder och deras krav.

Johan visar på två modeller vilken teknik som kan vara
användbar för att uppnå dagens herrtrender. En
kvällsvisning i herrteknik som ger dig tips och tricks för att
få den manliga kunden i stolen extra snygg och nöjd.

När:
 Måndagen den 19 februari kl 9:30 - 16:00 eller
 Måndagen den 19 mars kl 9:30 - 16:00 eller
 Måndagen den 23 april kl 9:30 - 16:00

När:
 Måndagen den 19 februari kl 18:30 - 20:00 eller
 Måndagen den 19 mars kl 18:30 - 20:00 eller
 Måndagen den 23 april kl 18:30 - 20:00

Kostnad:
3100 SEK ex moms*
I priset ingår fika och diplom. **

Kostnad:
595 SEK ex moms*
I priset ingår enklare förtäring och kaffe.

Förkunskaper:
För frisörer som uppgraderar sina kunskaper och förnyar sina
tekniker inom herrklippning och barbering samt vill ha inspiration och
tips. Kursen rekommenderas inte för elever. OBS! Ej nybörjarkurs.
Medtag:
Egna verktyg samt klippmaskiner och modeller.
* Anmälan är bindande.
** minst 4 och max 8 deltagare, allt för att du ska få ut så mycket som
möjligt av din kurs.

Lär dig Balayage frihandsteknik och öva på modell
och/eller kom på en visning för inspiration och tips
Balayage: Frihandsteknik

Balayage: Visning

Nettan Bergelin visar de vanligaste frihandsteknikerna
och du har också möjlighet att arbeta själv med
teknikerna på modell. Kursen är lämplig för personer som
vill vidareutveckla sig inom färgteknik. Den ger dig även
insperation och tips på dagens trender.

En visning för dig som behöver inspiration och en kick till
att våga dig på dagens färgtrender. Nettan visar upp de
vanligaste frihandsteknikerna och demar på modell samt
ger värdefulla tips på hur man gör för att uppnå fina fadefärgningar som möjligt.

När:
 Torsdagen den 18 januari kl 10:00-16:30 eller
 Lördagen den 17 februari kl 10:00-16:30 eller
 Onsdagen den 14 mars kl 10:00-16:30 eller
 Torsdagen den 12 april kl 10:00-16:30

När:
 Torsdagen den 18 januari kl 18:30-20:30 eller
 Lördagen den 17 februari kl 10:00-12:30 eller
 Onsdagen den 14 mars kl 18:30-20:30 eller
 Torsdagen den 12 april kl 18:30-20:30

Kostnad:
3100 SEK ex moms*
I priset ingår fika under dagen, kursmaterial och diplom.

Kostnad:
795:- ex moms (ingår enklare förtäring)

Förkunskaper:
För frisörer som behöver uppdatera och förnya sina tekniker inom
färgbehandlingar samt vill ha inspiration och tips.
Medtag:
Egna klipp och stylingverktyg och modell till de praktiska momenten.
* Minst 3 och max 6 deltagare, allt för att du ska få ut så mycket som
möjligt av din kurs. Anmälan är bindande.

Låt dig inspereras av Saxakamins elevers tolking av
frisörtrender och sponsra elevernas tävlingsresa
Saxakademins elevvisning
Välkommen till Saxakademins värld och vår tolkning av
stilar. Kom in till oss en stund på lördagen på lite mingel
och samvaro för att låta oss elever inspirera dig med det
vi kan samt med vår tolkning av stilar och hårtrender.
Vi vill med denna visning visa upp oss samt samla in
pengar till en resa till Stockholm. Pengarna går oavkortat
till elevkassan
När:
 Lördagen den 3 februari, kl 14:30

Kostnad:
300 SEK ink moms*

* Anmälan är bindande.

Workshop med Gunilla Andersson Gustafsson,
tidigare ägare av Hair Art School
En kväll med teoretisk workshop
Under workshopen kan du diskutera kemi, färg och övrigt
inom yrket. Alla frågor är bra och Gunilla svarar på allt
som hon lärt sig genom yrkeslivet! Ta med dig dina
funderingar och problem och få dem lösta. Maila gärna in
dina funderingar i förväg vilket gör att du säkert får svar
på dem under kvällen. Gunilla kommer även att berätta
lite om trenderna just nu och nyheter inom branschen.
När:
 Tisdagen den 27 februari kl 18:30-20:00

Kostnad:
300 SEK ex moms, kaffe och enklare förtäring ingår.*

* Anmälan är bindande.

Anmäl dig för en heldag eller en kvällsinsperation
om trender och tekniker med Juha Niemi
Trender och tekniker i fokus med Juha Niemi

Klipptrender och tekniker med Juha Niemi

Juha delar med sig av sina erfarenheter vad det gäller
mode, trend och tekniker. Två fullspäckade timmar med
klipptrender och där klippteknikerna är i fokus. En kväll
med skön stämning, vackra frisyrer och snabba jobb.

En heldag med Juha som arbetar med modeller på fm.
Han ger er tips och råd om tekniker samt klipper in
frisyrer. Efter lunch står ni för jobbet på egen modell
under ledning av Juha då han ger er idéer på hur ni
lättare får till klippningen samt tips på hur du går till väga
för att få just det du vill på ett lätt sätt.

När:
 Onsdagen den 21 Februari kl 18:30-20:30

När:
 Lördagen den 24 Mars kl 10:00-16:30

Kostnad:
595 SEK ex moms*
Enklare förtäring och kaffe ingår.

Kostnad:
3200 SEK ex moms*
I priset ingår kaffe och diplom.**
Förkunskaper:
För frisörer som behöver uppdatera och förnya sina tekniker samt vill
ha inspiration och tips.
OBS! Ej nybörjarkurs.
Medtag:
Egna klipp och stylingverktyg och modell till de praktiska momenten.

* Anmälan är bindande.
** minst 4 och max 8 deltagare, allt för att du ska få ut så mycket som
möjligt av din kurs.

En heldagskurs om herrtekniker: Iman varvar
mellan sin visning och praktiskt arbete
Herrlördag full med tekniker och inspiration med Iman Khalaf
Heldagskurs med Iman som varvar visning och eget
arbete. Iman går igenom de viktiga detaljerna i hur man
formar och sköter ett skägg samt visar en teknik på hur
man klipper in en snygg manlig fadening. Under
förmiddagen så visar Iman skäggklippning och direkt
därefter så klipper ni på egen modell. Efter lunch klipper
Iman in en fadening och ger er hans teknik på det.
När:
 Lördagen den 7 april kl 10 - 16:30

Kostnad:
3200 SEK ex moms*
Diplom ges till fullföljd kursdag.
Förkunskaper:
Frisörer som vill förbättra sin kunskaper. Ej nybörjare.
Medtag:
Egna saxar, maskiner och en modell** med hår och skägg som du
kan arbeta med under hela dagen.

* Anmälan är bindande.
** Modell behöver ni ta med till momenten om ni ej har tala om det för
oss i god tid så vi kan plocka fram några.

Lär dig alltifrån klassisk styling till quickfix med
enkla tekniker ämnat för långhår
Långhårsvisning med Karin Andersson
Saxakademin har förmånen att få samarbeta med Karin
Andersson och välkomnar er till en "Långhårsvisning fylld
med inspiration,energi och passion med allt från klassisk
styling till quickfix med enkla tekniker.” Karin Andersson
är en eldsjäl i yrket där passionen visar sig i hennes
långhårsuppsättningar.

När:
 Torsdagen den 26 april kl 18:30-20:00

Kostnad:
795 SEK ex moms*
Kaffe och enklare förtäring ingår.

* Anmälan är bindande.

Jörgen Edström lär ut enkla medel att förbättra
frisörlivet
"Hur kan du ändra ditt frisörliv med några få enkla medel?"
Avsätt några timmar till ditt företagande. Kom, lyssna och
ta del av Jörgen Edström som är en Entreprenör,
företagare samt fd chefsredaktör för Mirror. Jörgen
brinner för att alla ska bli framgångsrika i frisörbranschen.
Detta gäller både dig som företagare och kreatör. Avsätt
några timmar och bli inspirerad till ditt företagande, några
timmar som verkligen förändrar.
När:
 Onsdagen den 18 April kl 10-16

Kostnad:
1395 SEK ex moms*
I priset ingår lunch. Diplom utdelas

* Anmälan är bindande.

Lär dig olika uppsättningar under tre torsdagskvällar med Eva Valari
Uppsättning, grundkurs med Eva Valari
Under tre torsdagar med start från vecka 8 så har vi en
genomgång av förbehandling av hår, tofsteknik, nål- och
fästteknik samt balans och form. Höga som låga, släta
eller lockiga uppsättningar. Du kommer få med dig en hel
arsenal med tekniker för att kunna klara av dina kunders
förväntningar. Docka finns att tillgå och under tillfällena
kan man även ta med modell.
När:
 Torsdagen den 22 februari kl 18:30 - 20:30 och
 Torsdagen den 1 mars kl 18:30 - 20:30 och
 Torsdagen den 8 mars kl 18:30 - 20:30
Kostnad:
3395 SEK ex moms
Fika och smörgås ingår. Diplom utdelas
Förkunskaper:
Frisörer, nyexaminerade eller frisörer som känner att de inte har varit
aktiva i sina uppsättningsmoment.
Medtag:
Borstar och tänger.
* Minst 3 och max 8 deltagare, allt för att du ska få ut så mycket som
möjligt av din kurs. Anmälan är bindande..

Vill du bli en licensierad frisör?
Saxakademin skräddarsyr utbildningar efter ditt behov
Teori eller Del- och gesällkurs
Vill du klara delprovets teori? Bli en licensierad frisör?
Är det längesedan du läste frisörteori?
Här får du det stöd du behöver för att klara de olika
momenten. Kursen lägger vi upp så att det passar dina
behov.

När:
 Saxakademin skräddarsyr kurser efter dina behov och
anpassar dem efter dina behov. Start är flexibel.

Kostnad:
Offert kan lämnas.

Saxakademins grundutbildning - Frisör
Saxakademins grundutbildning för frisör
Saxakademin kan du köpa 1500 timmars utbildning på två sätt.
Individuellt schema och Heltid
Vi följer branschens krav på Godkänd utbildning
Individuell inriktning:
Slätrakning - för att möjligtvis senare kunna avlägga prov till
Barberare
Manikyrist inkl. Gellack , SEYF – Godkänd av Lilly Nails
För mer information se hemsidan eller kontakta oss
När:
Individuellt schema
2018-01-15
2018-08-13
Kostnad:
129000 kronor för 1500 timmar eller offert
Förkunskaper:
Inga förkunskaper eller komplettera samt utöka dina frisörkunskaper.

Varmt välkomna!
med hantverket i fokus

