Saxakademins kursutbud för våren 2020
Vill du utveckla dina
frisörkunskaper?
Anmäl dig till
vårens kurser!

Februari
 Colormelting Unicorn färgteknik
med Nettan Bergelind
 Uppsättning med Eva D. Valari
 Vårens trender med Juha Niemi

Mars

April

 Green Heads med Maria Hellström
 Get 2 know curls & textured cuts
med Sarah Åsard & Chanel Faltin
 Slätrakning & skäggklippning med
Felix Fransson

 Make-up, styling & foto, hands-on
kurs med Sabina Selin

Hur anmäler man sig till kurserna?
Mejla antal deltagare, namn,
kursrubrik till:
info@saxakademin.se

 Teori eller Del- & Gesällkurs
 Godkänd grundutbildning som leder till frisörlicens

Vill du bli frisör?
Anmäl dig till
Saxakademins
grundutbildning!
@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Colormelting Unicorn
färgteknik med Nettan
Bergelin
Nettan Bergelin Riot Squad medlem visar upp på en helblekt modell
färgrika tekniker och produkten Pulpriot och många tips och trix.
Pulp Riot är en semi-permanent direktfärg som hjälper dig att släppa loss
konstnären i dig på ett roligt och kravlöst sätt. Direkt därefter visningen
och kaffet kan du vara med i en Workshop med hands-on.
Du kan välja att komma på endast visning eller visning & workshop!
Lördagen 22 Februari
Visning 12:00 – 14:00
Workshop 14:30 – 17:00
Visning 495 kronor ex moms.
Visning & Workshop 895 kronor ex moms. Fika ingår.
Anmälan är bindande.

Medtag

Kostnad

Till Workshopen från kl 14:00 behövs en
modell med helblekt hår och de verktyg du
vill arbeta med

@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Uppsättning
med Eva D. Valari
Genomgång av de vanligaste teknikerna för att lätt kunna sätta upp ett
långhår till studentbal eller göra en bruduppsättning. Under två
torsdagar i februri, 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.
Förkunskaper: Frisörer, nyexaminerade eller frisörer som känner att de
inte har varit aktiva i sina uppsättningsmoment.
Torsdagen den 20 & 27 februari 18:30 – 21:00

895 kronor ex moms.
Anmälan är bindande. Fika ingår.

Medtag

Kostnad

Borstar, nålar och tänger.

@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Vårens trender
med Juha Niemi

En kväll med vackra frisyrer, inspiration och
Juhas passion för det goda hantverket.
Två fullspäckade timmar med klipptrender
och där teknikerna är i fokus.

Onsdagen den 26 februari kl 18:30-20:30

495 kronor ex moms.
Anmälan är bindande. Fika ingår.

@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Kostnad

Green Heads
– dagskurs föreläsning
med Maria Hellström
Maria Hellström från Green Heads berättar om hur det är att arbeta
som grön frisör.Vilka fördelar det har både för hälsa, miljö och
business.

Förmiddagen tillägnas föreläsning med information om Green Heads
koncept och certifieringen Grön salong. Under eftermiddagen ges
möjlighet att prova arbeta med växtfärg, uppljusningslera och New
Generations färgteknik.

Tisdagen den 10 mars kl 10 :00 – 15:00

Kostnad

350 kronor ex moms.
Anmälan är bindande. Fika ingår.

@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Urban Academic med
Get 2 know curls &
textured cuts Sarah Åsard & Chanel Faltin
Den här kursen är för dig som har ett intresse för hår med textur. Vi
kommer att avslöja hemligheterna bakom en lyckad klippning och
styling på lockigt hår. Det blir en rolig, praktisk och teoretisk heldag.
Om du vill lära dig mer om alla olika hårtyper så att du kan definiera
kunders lockar så är det här kursen för dig.
Vi kommer att gå igenom allt från konsultationen till ett fint avslut.
Produkt val och verktyg kommer att tas upp och så kommer du att få
möjligheten att jobba på en docka med texturerat hår. Målet är att du
efter denna kurs ska känna dig bekväm och självsäker när du jobbar
med alla olika hår texturer .
Om du inte redan idag jobbar med lockigt hår så blir det här perfekt
tillfälle för dig att bygga ut din kundkrets.
Fredagen den 13e Mars 09:30 – 14:30

3490 kronor ex moms.
Anmälan är bindande. Fika ingår.

Kostnad

@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Slätrakning & skäggklippning
med Felix Fransson
Kursen ger dig en grund att stå när det gäller att klippa skägg samt slätrakning allt för att du ska
kunna utveckla dig själv som frisör eller din salong. Kursen är upplagd på 3 gånger vilket gör att du
får mycket tid för att kunna färdighetsträna.
I kursen lär du dig, växtriktning och hudtyper samt behandling med varma och kalla handdukar. Du
kommer att få lära dig om skägg och vad dess form och linjer har för betydelse. Teori är varvad med
de praktiska momenten. Gruppen kommer ej vara fler än 3 deltagare och det för att du som frisör
ska få ut så mycket som möjligt av din kurstid.
3 måndagar i rad under Mars 2/3, 9/3 & 16/3 från kl 18:30- 20:45

3490 kronor ex moms.
Anmälan är bindande. Fika ingår.
Medtag

Kostnad

Saxar och kammar, (knivar finns att låna). Modeller behövs till både
slätrakning och skäggklippning.

@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Make-up,
styling & foto,
hands-on kurs
med Sabina Selin

En heldagskurs i make-up, styling och foto för dig som vill skruva lite på dina kunskaper och
höja dem en nivå. Du bör ha grundläggande kunskaper i Make-up för i denna kurs så
kommer du inspireras, samt få med dig ett helhetstänk kring dina foton för instagram.
Sabina Selin startar dagen med en demo där hon går igenom ett heta stylingar och makeup med tänk inför foto. Samt genomgång av belysning och fotografering med mobilen.
Efter en kort lunch är det dags för hand-on. I ett par timmar övar du på både make och
styling och avslutar med att få ta några riktigt bra foton på din modell. Dagen avslutas med
recap av vad vi har gjort för tillsammans så har vi många olika fantastiska idéer och
inspiration som vi delar med oss av.

Lördagen den 18 april kl 10:00-16:00

1390 kronor ex moms. Anmälan är bindande. Fika ingår.

Medtag

Kostnad

Verktyg, tänger och laddad mobil!

@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Teori eller Del- & Gesällkurs
Vill du klara delprovets teori?

Vill du bli licensierad frisör?
Är det längesedan du läste frisörteori?

Saxakademin skräddarsyr utbildning, kurser efter dina och salongens behov. Här får du det stöd du behöver för att
klara de olika momenten. Kursen lägger vi upp så att det passar dina krav.
Vi bokar först ett möte där vi gemensamt lägger upp en plan och i samband med det får du din offert på
kostnaden. Skicka ett mejl till info@saxakademin.se
@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

Godkänd grundutbildning som
leder till frisörlicens
Saxakademins grundutbildning är 1500 h och anpassat efter elevens behov och extra
tillval som manikyr, tävling och barberare.

Grundutbildningen kombinerar teori och praktik. Hälften av tiden är kundpass vilket ger
eleven en bra erfarenhetsbank. Vad som utmärker utbildnigen är bland annat gröna
alternativ, extensions med tejp och keratin, e-learning, hantering av sociala medier samt
frisyr historia. Saxakademin erbjuder även generalrep på branschens yrkesprov.
Motion är för en frisör viktigt därför erbjuder Saxakademin ett rabatterat
motionsabonnemang på “Friskis och Svettis” samt deltar årligen i “Vårruset”.
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.
Har du gått stylistutbildning och vill bli frisör? Då behöver du bara gå 1000 timmar och är
då klar på 25 veckor.
2020-01-13, 2020-08-17, samt när som helst om plats finns.

45.000kr – 129.000 kronor

7 saker som utmärker Saxakademin








Godkänd frisörutbildning med individuellt schema
Centrala & moderna lokaler i Göteborg
Webbaserad e-learning med Schwarzkopf
Föreläsning om gröna alternativ
Hantering av sociala medier
Projektarbete om brud, årtal och stilar
Saxkurs med Excellent Edges

Kostnad

@ Saxakademin. Alla rättigheter förbehålls.

