med hantverket i fokus

KURSKATALOG HÖSTEN 2018

Under hösten erbjuder Saxakademin varierande och
spännande kurser
i

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.

90 minuter
inspiration

Workshop med
Gunilla Andersson
Gustafsson

Balayage workshop
& visning

Höstens trender

13/9

19/9

24/9 eller 12/11

26/9

Uppsättning
grundkurs

Herrteknik heldag
& visning

Inspirationslördag

Colormelting
unicorn

27/9 & 4/10

11/10 eller 15/11

27/10

10/11

Hur anmäler man sig till kurser?

Saxakademins
Teori eller Del- och gesällkurs

Anmälan sker via mejl till info@saxakademin.se

Hur anmäler man sig till kurserna?

Har du ytterligare frågor om kurserna?

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

Tveka inte att kontakta oss på 0766-345555
onsdagar eller fredagar mellan 13:00 – 15:00

Åsa Carlsson håller en inspirationskväll för dig som
behöver nya ideer för din salong
NÄR?

90 minuters inspiration
med Åsa Carlsson

Torsdagen den 13
September kl. 18:30 20:00

En visning för dig som behöver
en kick till att möta höstens
trender.

KOSTNAD?
Åsa inspirerar er med lite av
allt som händer i en salong.

* Anmälan är bindande.

595: - exkl. moms,
kaffe och enklare
förtäring ingår*

Workshop med Gunilla Andersson Gustafsson, tidigare
ägare av Hair Art School
KOSTNAD?

En kväll med teoretisk workshop

300: - exkl. moms,
kaffe och enklare förtäring
ingår *

Under 1,5 h kan du diskutera kemi, färg och övrigt
inom yrket.

Alla frågor är bra och Gunilla svarar på allt som
hon lärt sig genom yrkeslivet!

NÄR?
Ta med dig dina funderingar, problem och få dem
lösta. Maila gärna in dina funderingar i förväg
vilket gör att du säkert får svar på dem under
kvällen. info@saxakademin.se

* Anmälan är bindande.

Onsdagen
19 September
kl 18:30 - 20:00

Lär dig Balayage frihandsteknik och öva på modell.
Kursen hålls av Nettan Hedström
Intresserad av visning i balayage?
Klicka och läs mer här!

KOSTNAD?
En avancerad färgkurs i frihandstekniken
Balayage. Nettan demar och vägleder dig
under dagen då den varvas mellan teori och
praktik. Ta med modell, utöva teknikerna och
släpp loss kreativiteten. Medtag modell till de
praktiska momenten.

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

NÄR?

FÖRKUNSKAPER?

Måndagen 24 september kl.12:00 – 17:00
eller
Måndagen 12 november kl. 12:00 – 17:00

För frisörer som behöver
uppdatera och förnya sina
tekniker inom färgbehandlingar
samt vill ha inspiration och tips.

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

Balayagevisning med Nettan Hedström
En visning för dig som vill börja med
Balayagetekniken och få 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 fade-färgningar som möjligt.

NÄR?
Måndagen 24 september kl. 18:30-20:30
eller
Måndagen 12 november kl. 18:30-20:30

KOSTNAD?
745:- exkl. moms.
I priset ingår fika*

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

Höstens trender i fokus med Juha Niemi

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

NÄR?

KOSTNAD?

Onsdagen 26 september
kl 18:30-20:30

595:- exkl. moms*

* 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 olika uppsättningar under två torsdagskvällar
med Eva Valari
Under två torsdagar 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 får
med dig en hel arsenal med tekniker
för att klara av dina kunders
förväntningar. Docka finns att tillgå
och under tillfällena kan man även ta
med modell. Medtag borstar, nålar
och tänger.

NÄR?

Torsdagen den 27 september kl 18:30 - 20:30
&
Torsdagen den 4 oktober kl 18:30 - 20:30
* Anmälan är bindande. Minst 4 och max 8 deltagare, allt för
att du ska få ut så mycket som möjligt av din kurs.

KOSTNAD?
2395:- exkl. moms,
fika ingår*

FÖRKUNSKAPER?
Frisörer,
nyexaminerade eller
frisörer som känner
att de vill uppdatera
sina kunskaper inom
uppsättningsmoment.

Klippkurs en heldag i herrteknik med Johan Hagvall
Intresserad av visning i herrteknik?
Klicka och läs mer här!
En heldag i herrteknik som utvecklar 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. Fortbildningen vänder sig till dig som
önskar att utveckla din kompetens och teknik
för dagens herrkunder och deras behov. Under
förmidagen demar Johan och efter kl. 11 är det
endast praktiskt arbete på modeller för att du
ska kunna vässa dina kunskaper.

KOSTNAD?

3100: - exkl. moms.
I priset ingår fika
och diplom.*

MEDTAG?

NÄR?

FÖRKUNSKAPER?

Torsdagen 11 Oktober kl. 9:00 - 16:00
eller
Torsdagen 15 November kl. 9:00 - 16:00

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.

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

Egna verktyg
samt
klippmaskiner
och 2-3 modeller
till de praktiska
momenten

Herrteknik på en förmiddagsvisning med Johan Hagvall
Johan demar på modell vilken teknik som kan
vara användbar för att uppnå dagens trender på
herrar.
En förmiddagsvisning i herrteknik som ger dig
tips och tricks för att få den manliga kunden i
stolen extra snygg och nöjd.

NÄR?

Torsdagen 11 Oktober kl. 9:00 - 10:30
eller
Torsdagen 15 November kl. 9:00 - 10:30

KOSTNAD?

495:- exkl. moms*

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

Inspirationslördag med Victoria Randli och Johan Hagvall
Denna lördag är ägnad åt hantverkets
kreativitet i fokus. Hur vi kan lyckas få vår
kund nöjd i stolen.
Genom formen på skägget skapar jag
frisyren på håret, det är viktigt att få
balans och harmoni i helheten, säger
Johan Hagvall.
Viktoria menar att genom färgval skapas
klippningen och det gör frisören kreativ.

NÄR?
Lördagen 27 oktober kl 12:00

Detta är tankar och planering för denna
inspirationsvisning som Johan och
Victoria vill dela med sig till er..
Medtag: Glädje stor nyfikenhet.
* Anmälan är bindande. Minst 4 och max 8 deltagare, allt för
att du ska få ut så mycket som möjligt av din kurs.

KOSTNAD?

595:- exkl. moms *
I priset ingår fika.

Visning & workshop erbjuds den 18 November
med temat Colormelting unicorn
Söndagen den 18 november är en dag då du kan välja
endast visning eller en heldag med visning och workshop
med temat colormeltning unicorn.
Nettan Bergelin visar upp på en helblekt modell både
teknik och produkt. Tekniken med är en semi-permanent
direktfärg som hjälper dig att släppa loss konstnären i dig.

Medtag: Modell med helbelkt hår för workshopen.

NÄR?

KOSTNAD?

Lördagen 10 November
Visning kl. 12:00 – 14:00
Workshop kl. 14:30 – 17:00

Visning 695:- exkl.
moms*
Visning & workshop
1195:- exkl. Moms*

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

Vill du bli en licensierad frisör?
Saxakademin skräddarsyr utbildningar efter ditt behov
Teori eller Del- och gesällkurs

NÄR?

Vill du klara delprovets teori? Bli en licensierad frisör?
Är det längesedan du läste frisörteori?

Saxakademin skräddarsyr kurser
efter dina behov och anpassar
dem efter dina behov.

Här får du det stöd du behöver för att klara de olika
momenten. Kursen lägger vi upp så att det passar dina
behov.

Start är flexibel.

KOSTNAD?

Offert kan
lämnas.

