KURSER
Höst 2020 / Vår 2021

Välkommen på kurs med oss!
I mer än 50 år har Pivot Point haft fokus på u
 tbildning och vidareutveckling av frisörer, lärlingar och
frisörelever. Det frisörspråk vi använder idag kommer från Pivot Point och gör det möjligt för oss att
förklara hur vi ska planera och designa en frisyr.
Pivot Point har fokus på hög kvalitet och innovativa lösningar för utbildning inom skönhetsbranschen.
Detta gör Pivot Point ledande inom utbudet av undervisningsmaterial och verktyg för användning till
upplärning och kompetensutveckling inom skönhetsbranschen.
Anmäl dig till kurs! 08-795 48 13, info@pivotpoint.nu eller via pivot-point-nordic.com
Alla priser i Sverige är exklusive moms. Samtliga avgiftsbelagda kurser inkluderar lunch samt för- och
eftermiddagskaffe. Anmälan är bindande. Endast läkarintyg gäller vid avbokning. Senast två veckor före
kurstillfället ska du ha fått en kursbekräftelse från oss. Avgiften ska vara betald före kursstart. OBS!
Boka ej resa förrän du har fått bekräftelsen.
Pivot Point Skandinavien • Ranhammarsvägen 20C • 168 67 Bromma • 08-795 48 00 • info@pivotpoint.nu • www.pivot-point-nordic.com

Pivot Point Instruktörutbildning
(för frisörlärare och instruktörer)

Passar för dig som önskar att öka din förståelse och kompetens i Pivot Point
upplärningssystem. Utbildningen är organiserad i fem olika moduler som har varsitt
tema och fokusområde. Efter att ha genomfört alla modulerna i utbildningen blir du
certifierad som instruktör i Pivot Point systemet på basic nivå.
Utbildningen ger dig nödvändig kompetens och trygghet i följande dicipliner inom
upplärningssystemet Pivot Point: Klippning, Skägg, Färg, Hårdesign,
Långhårsdesign och Textur (permanent). Vi arbetar teoretiskt och praktiskt
både via digitala och fysiska möten.
Övningshuvud ingår i kurserna.

Modul 1: Långhårsdesign (2 dagar)
Här går vi igenom de 6 olika långhårsteknikerna tvinning, knutar, overlaps, flätor,
loops och rolls. Vi går igenom terminologin för långhårsuppsättning med fokus
på form, textur, tyngd, riktning, linjer, distribution, förbehandling, produktval,
verktyg samt olika fästningstekniker med gummiband och nålar. I den praktiska
work-shopen tränar vi på grundteknikerna var för sig och i kombinationer på
olika nivåer från Basic till Advanced.
Modul 2: Klipp, färg och styling (3 dagar)
I denna modul går vi igenom de 4 grundläggande klippteknikerna inkl. färg och
styling och skapar en helhetlig frisyrdesign. Du får lära dig klippterminologin
med utgångspunkt från de 7 stegen i skapandeprocessen med fokus på form,
textur, struktur, tyngd, riktning och linjer i långt, halvlångt och kort hår. I det
kreativa arbetet anpassar vi färg och olika moderna stylingtekniker till de 4
grundklippsätten utifrån designprinciperna repetition, alternering, progression
och kontrast i symmetriska eller asymmetriska frisyrer.

Modul 3: Textur - Permanent (2 dagar)
I den här modulen går vi igenom olika rullningstekniker för att skapa olika texturer i långt, halvlångt
och kort hår. Du får lära dig designprinciperna och terminologin för textur med fokus på form, linjer,
tyngd, aktiv eller inaktiv textur och kontraster.
Modul 4: Herrdesign och Skäggklippning (2 dagar)
Här går vi igenom de 4 grundläggande klippteknikerna inkl. färg och styling och skapar en helhetlig
frisyrdesign för män. Du får lära dig klippterminologin med utgångspunkt i planskulptering,
riktningsbaserad distribution, jämn övergång, sax-över-kam och fadeteknik för att skapa en mer
maskulin design i allt från längre, halvlånga och kortare former för män. Vi går också igenom några
övningar inom skäggklippning.
Modul 5: Hårdesign (2 dagar)
Avslutningsvis går vi igenom hur man kan förändra effekten i en form genom placering och användning
av olika typer av verktyg och tekniker från vått hår med fön, curlers eller clips. Du får lära dig
terminologin i hair design med fokus på expansion, placering av volym, form, textur, riktning, raka eller
böjda former/linjer och designprinciperna i halvlångt eller kort hår.

INSTRUKTÖRUTBILDNING

INSTRUKTÖRUTBILDNING

Modul 1: Långhårdesign, 2 dagar
Modul 2: Klipp, färg, styling, 3 dagar
Modul 3: Textur, 2 dagar
Modul 4: Herrdesign, 2 dagar
Modul 5: Hårdesign, 2 dagar

Modul 1: Långhårsdesign, 2 dagar
Modul 2: Klipp, färg, styling, 3 dagar
Modul 3: Textur, 2 dagar
Modul 4: Herrdesign, 2 dagar
Modul 5: Hårdesign, 2 dagar

SVERIGE

Modul:
1
2
3
4
5

Kursdatum:
15-16/2 -2021
19-21/10
16-17/11
14-15/1-2021
21-22/4-2021

Plats:
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Kursledare:
Sanna Lindgren
Sanna Lindgren
Sanna Lindgren
Sanna Lindgren
Nancy & Leif-Anders

Pris:
5 550 SEK
7 560 SEK
4 850 SEK
4 850 SEK
4 850 SEK

NORGE

Modul:
1
2
3
4
5

Kursdatum:
9-10/11
7-9/12
25-26/1-2021
11-12/3-2021
20-21/5-2021

Plats:
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

Kursledare:
Nancy Norheim
Nancy Norheim
Nancy Norheim
Leif-Anders
Leif-Anders

Pris:
7 250 NOK
9 450 NOK
6 050 NOK
6 050 NOK
6 050 NOK

Creative Perm Design
2-dagars kurs

Vi kommer att arbeta med permanentdesign, leka med olika kreativa tekniker för mjuka och
moderna rörelser i frisyrerna. Under dagarna blir det teknikträning i allt från grundläggande
förståelse till lätta teknikrullningar. En kurs som passar dig som kan rulla en permanent, men som
vill se och förstå möjligheterna med att välja en permanentteknik till varje kund. Tänk färgtekniker till
varje kund, men översatt till hur vi tänker och skapar permanenttekniker till varje kund. Vi kommer
även att göra den kemiska processen på docka för att förstå värdet av varje steg i hur vi får ett
lyckat permanentresultat.
Vi arbetar på övningshuvud.

CREATIVE
PERM DESIGN
2-DAGARS KURS

Kursdatum:
1-2/3-2021
7-8/3-2021

Plats:
Stockholm
Växjö

Kursledare:
Gunilla Bergfeldt Sunesson
Gunilla Bergfeldt Sunesson

Pris: 4 950 SEK (övningshuvud ingår)

Damklippning – Advanced ”Direkt från verkligheten”
1-dags kurs

En dag för dig som vill lära dig nyansera detaljer inom klippning såsom du redan gör inom färg. Under
1 dag arbetar vi helt med damklippningar och dess utmaningar. Alla kan vi klippa hår, men gör vi det
så effektivt och proffsigt alla gånger?
Vi arbetar på övningshuvud.

DAMKLIPPNING

ADVANCED ”DIREKT FRÅN VERKLIGHETEN” 1-DAGS KURS
Kursdatum:
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10

Plats:
Luleå
Umeå
Östersund
Sundsvall
Örnsköldsvik

Kursledare:
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt

Pris: 2 750 SEK (övningshuvud ingår)

Kursdatum:
22/2-2021
23/2-2021
24/2-2021
25/2-2021
26/2-2021

Plats:
Karlstad
Hedemora
Gävle
Norrköping
Jönköping

Kursledare:
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt
Greger Bergfeldt

Trend Klippkurs Salonability steg 1
1-dags kurs

Beskrivning:
Vill du fördjupa dina klippkunskaper, våga göra nytt samt komma in i nya tankebanor så är detta
kursen för dig. Vi klipper tekniska frisyrer, delar upp på logiska sätt och utmanar klipptekniken. Du får
även den tryckta utgåvan från Salonability som vi har som utgångspunkt i kursen med dig hem efter
avslutad kurs. Vi arbetar på övningshuvud.

Trend Klippkurs Salonability steg 2
1-dags kurs

Du som gått steg 1, här är fortsättningen för dig, vi fortsätter fördjupa dina klippkunskaper, går igenom
dina framsteg sedan sist. Vi klipper nya tekniska frisyrer, delar upp på logiska sätt och utmanar
klipptekniken för att skapa kreativa frisyrer från Salonability.

TREND KLIPPKURS
SALONABILITY
1-DAGS KURS
Kurs:
Steg 1
Steg 2

Kursdatum:
8/10
9/10

Plats:
Stockholm
Stockholm

Kursledare:
Sanna Lindgren
Sanna Lindgren		

I priset ingår ett övningshuvud samt boken Salonability
(Om man bokar sig på båda kurserna blir priset 6 900 SEK)

Pris:		
3 842 SEK
3 842 SEK

Barberaryrket grund- och fortsättningskurs
Barberaryrket Grunder, 2-dagars kurs
Ska du börja undervisa i Barberaryrket eller funderar du på vad som ingår i Barberargesällen? Då
är det här kursen för dig. Vi går igenom vilken utrustning en barberare har, hur man tar hand om
utrustningen och vilken infektionskontroll man bör tänka på. Vi går igenom alla dicipliner som ingår i
barberargesällen, en del är praktiska moment och några moment demonstreras. Vi går igenom vilka
material man kan använda sig av i undervisningen eller på salong.
Barberaryrket Fortsättning, 2-dagars kurs
Passar dig som gått kursen Barberaryrket Grunder. Vi tränar moment på levande modeller och docka.
Teori och material som du som lärare har tillgång till i LAB:en.
Sanna var den första att ta Barberargesällen i Sverige. Hon har även drivit en godkänd
barberarutbildning och här delar hon med sig av sina erfarenheter.

BARBERARYRKET KURSER
GRUNDER: 2-DAGARS KURS
FORTSÄTTNING: 2-DAGARS KURS

Kurs:
Grunder
Fortsättning

Kursdatum:
25-26/11
21-22/1 2021

Pris: 4 250 SEK

Plats:
Stockholm
Stockholm

Kursledare:
Sanna Lindgren
Sanna Lindgren

Advanced Longhair / Tävlingsfrisering i långt hår
2-dagars kurs.

Du ska efter dessa dagar få förståelse för grundprinciperna i långhårsdesign och ska ha möjlighet till
att utföra tekniker för att skapa en enhetlig frisyrdesign på avancerad nivå, utan att bristen på kunskap
blir ett hinder för kreativiteten. Kursen passar alla från nybörjare till mästare och gör att du känner dig
tryggare i moment som brud, catwallk, tävlingar etc.

ADVANCED LONGHAIR
TÄVLINGSFRISERING I LÅNGT HÅR
2-DAGARS KURS

Kursdatum:
10-11/11
22-23/2-2021

Pris: 7 780 NOK

Plats:
Bergen
Oslo

Kursledare:		
Leif-Anders Øverland
Leif-Anders Øverland

			

Kurs i Brudmakeup
1-dags kurs

På denna kurs lär du dig grundläggande makeup-tekniker som du kan använda i salongen för att uppnå bästa
möjliga resultat på dina brudkunder. Vi kommer att gå igenom verktyg, produktkunskap och hygien. Vi jobbar
praktiskt på varandra. Vi önskar att ge er den kunskap som ni kan använda på era kunder för att få en större
förståelse för vad färgval och placering kan göra för ansikte och vad man bör ta hänsyn till i förhållande till
brudsmink och fotografering, hållbarhet, temperatur och klädsel. Vi har med alla produker och verktyg som du
behöver för att uppnå bästa möjliga kunskaper.

KURS I BRUDMAKEUP
1-DAGS KURS

Kursdatum:
7/3-2021
14/3-2021
21/3-2021

Plats:
Molde
Oslo
Tromsø

Kursledare:
Jeanette Gjerde Olsen
Jeanette Gjerde Olsen
Jeanette Gjerde Olsen

Pris: 3 885 NOK (Ingår makeup-kit värde 1 800 NOK)

Kurs i Texturerat Hår / Afrohår - Nybörjare
1-dags kurs

Under kursen kommer vi gå igenom grunder som hur man tvättar texturerat hår, hur man vårdar
det, hur man jobbar med produkter och produktval. Vi går igenom de olika lockighetsgraderna. Har
du funderingar över hur man pratar om texturerat hår eller är det inget du har reflekterat över? På
kursen går vi igenom hur en konsultation kan gå till och hur vi pratar om smålockigt/texturerat hår med
varandra och med kunden. Kan smålockigt hår talas om som ”norm”? Ja, det kan det faktiskt och med
rätt glasögon kan vi också se det som norm. Vi kommer att hämta inspiration från historien och från
nutid.
Praktiskt kommer du att träna på att tvätta och styla. Detta gör vi på övningshuvud som du sedan får
med dig hem och kan fortsätta att öva på. Vi går igenom redskap som behövs för ett bra resultat och
ett smidigt arbete. Du kommer att få prova på att jobba med håret i sin naturliga lockighetsgrad samt
att prova att manipulera håret till rakt. Redskap och produkter kommer att kunna köpas på plats.

NYBÖRJARE

TEXTURERAT HÅR / AFROHÅR
1-DAGS KURS
Kursdatum:
7/11
14/11

Plats:
Stockholm
Oslo

Kursledare:
Khaddy Gassama
Khaddy Gassama

Pris:
5 500 SEK
6 875 NOK

Intresserad av skräddarsydd utbildning i texturerat hår på din skola eller salong?
Skicka förfrågan till Pivot Point och ange antal som kommer delta och ange önskat tema för att få prisförslag.
Vet man inte vilket/vilka teman man vill ha kan vi komma med förslag.

Texturerat Hår / Afrohår - Flätor
2-dagars kurs

Idag används flättekniker från den afrikanska kontinenten även på rakt hår i mycket stor utsträckning
och olika löshårstekniker har jobbats fram med västafrikanska flätor som grund.
Du får lära dig grunden i flätning utan och med löshår, hur du fäster löshår genom att fläta in det. Det
går mode i flätstilar som i allt annat. Just nu är ”knotless braids” i ropet så det är något du får prova
på kursen. Du får också verktygen hur du ska tänka när du planerar för en kunds flätor så att flätorna
blir en ”protective style” och inte skadar kundens hår. Kan man fläta texturerat hår kan man överföra
många stilar på rakt hår. Man kan ofta se dessa flättekniker i kategorier som ”Hairdresser of the Year”,
”Trend”, ”Färg”, ”Newcomer”, och mer än alla andra kategorier ”Avant Garde”.

Kursen är två dagar, du får två dockor att öva på och ta med dig hem efter kursen. Verktyg och produkter finns att
köpa för den som vill vid kurstillfället.

TEXTURERAT HÅR/AFROHÅR
- FLÄTOR
2-DAGARS KURS

Kursdatum:
3-4/1-2021
15-16/2-2021

Plats:
Stockholm
Tromsø

Kursledare:
Khaddy Gassama
Khaddy Gassama

Pris:
7 950 SEK
8 950 NOK

Övningshuvud ingår att öva på som du kan ta med dig hem efter kursen.
Verktyg och produkter finns att köpa för den som vill vid kurstillfället.

Pivot Point Team Scandinavia
Varje konsulent i teamet har blivit handplockad på grund av sina personliga egenskaper och unika
kunskaper. Pivot Point Scandinavia vill därför kunna erbjuda dig helt unika kurser som håller extremt
hög och proffsig kvalitet. Vi önskar dig varmt välkommen till oss!

LEARN FORWARD med PIVOT POINT

Nancy Norheim, Norge

PIVOT POINT SCANDINAVIA MANAGER AND MASTER EDUCATOR
Systemutvecklare, Team leader, Kurshållare och Manager för
Pivot Point Scandinavia. Utbildad dam-och herrfrisör, makeup
stylist, yrkeslärare och master i yrkespedagogik. Har lång och bred
erfarenhet både nationellt och internationellt som salongsägare,
frisörlärare, utbildningsansvarig i företag och kurser.

Sanna Lindgren, Sverige

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Drivit en Pivot Point Academy i 11 år. Vann priset Sveriges bästa
privata frisörutbildningar 2019, var även nominerad som en av
Sveriges bästa frisörlärare samma år. Som utbildad frisör, barberare
och lärare har Sanna ett stort pedagogiskt kunnande och förmedlar
kunskapen på ett tydligt och inspirerande sätt.

Gunilla Bergfeldt Sunesson, Sverige

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Har många års erfarenhet som Pivot Point Scandinavia konsulent.
Innehar Mästarbrev. Driver fem salonger i Sverige. Utbildar
svenska examinatorer för SFF. Medlem & arbetar internationellt för
Intercoiffure World Academy och coachar ungdomar i branschen
genom Fondation Guillaume.

Greger Bergfeldt, Sverige

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Utbildad frisör på Pivot Point Academy i Chicago. Har lång
internationell erfarenhet av utbildning. Har i många år ingått som
konsulent för Pivot Point Scandinavia där han har inspirerat och tränat
frisörer, lärare och stylister. Har tidigare arbetat som examinator och
driver fem salonger i Sverige. Medlem i Intercoiffure.

Leif-Anders Øverland, Norge

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Aktiv deltagare i tävlingsfrisering. Vunnit NM 3 gånger, deltagit i VM
4 gånger. Vann silver och brons i VM i lagtävling Fashion. Tävlat
på Euroskills i Budapest och Worldskills i Abu Dhabi. Frisör och
utbildningsansvarig på Salong Mozart i Trondheim.

Jeanette Gjerde Olsen, Norge

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Jobbat som frisör i 16 år och makeup artist i 10 år. Bred erfarenhet
av mode och skönhet för både inhemska och utländska magasiner.
Artistfoto för Universal, Sony och Warner Music, samt för olika
catwalks utomlands. Jeanette har också arbetat på produktioner
för norska TV2 samt med musikvideor. Hon har utbildning från Oslo,
London och Los Angeles.

Khaddy Gassama, Sverige

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Frisör- och kosmetologutbildad i Los Angeles med Pivot Point som
grund. Tog sin California State Board licens 1999. Arbetat som hårstylist
och frisör i Los Angeles, London och NYC på några av de främsta
”Afrohårsalonger”. Utbildad lärare och drivit egen salong i många år.

Avs:
Pivot Point Skandinavien
Ranhammarsvägen 20C
168 67 Bromma

