KURSER
våren 2020

Pivot Point kursprogram våren 2020
I mer än 50 år har Pivot Point haft fokus på utbildning 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.
Anmäl dig till kurs via vår kundservice på 08-795 48 13 eller på vår hemsida
pivot-point-nordic.com.
Alla priser i Sverige är exklusive moms. Samtliga avgiftsbelagda kurser inkluderar lunch
samt för- och eftermiddagskaffe. Anmälan är bindande två veckor före kurstillfället då
du också ska ha fått en bekräftelse från oss. Avgiften ska vara betald före kursstart.
OBS! Boka ej resa förrän du fått bekräftelsen.
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Info om våra modulkurser (för frisörlärare och instruktörer)
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 (4 dagar, kan fördelas på 2 tillfällen)

Modul 4: Herrdesign (2 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.

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 3: Textur (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 5: Hairdesign (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.

Modulkurser Stockholm

Modulkurser Norge

Modul 2: Klipp, färg och styling, 4 dagar
Modul 4: Herrdesign, 2 dagar
Modul 5: Hårdesign, 2 dagar

Modul 1: Långhårsdesign, 2 dagar
Modul 3: Textur, 2 dagar
Modul 4: Herrdesign, 2 dagar
Modul 5: Hårdesign, 2 dagar
Sanna Lindgren

Modul:
2
4
5

Kursdatum:
7-10/1
11-12/3
11-12/5

Plats:
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Kursledare:
Sanna Lindgren
Sanna Lindgren
Sanna Lindgren

Pris (ex. moms):
7250 SEK
4850 SEK
4850 SEK

Nancy Norheim

Modul:
3
1
1
4
1
5

Kursdatum:
13-14/1
20-21/1
17-18/2
9-10/3
11-12/3
19-20/5

Plats:
Sandvika
OsloMet
Sandvika
Sandvika
OsloMet
Sandvika

Kursledare:
Nancy Norheim
Nancy Norheim
Nancy Norheim
Nancy Norheim
Nancy Norheim
Nancy Norheim

Pris (inkl. moms):
6050 NOK
7250 NOK
6050 NOK
6050 NOK

Övriga kurser
Design Basic
Stockholm 14-15/2, Diana Bäcklund, Pris: 3195 SEK ex. moms
En kurs för dig som är elev och nybörjare inom frisör- och stylistyrket.
Vi jobbar med alla grunder inom långhår, kort festfrisyr med curlers,
clips, skissering och tänger. Vi jobbar även med fönuppbyggnad med
djup, volym samt fönvågor. Vi klipper också en hel form på damdocka.

Gesällkurs
Stockholm 7-8/3, Diana Bäcklund, Pris: 3895 SEK ex. moms
Dags för gesällprov? Du får vägledning inför provet och tips om hur de olika momenten utförs och deklareras
skriftligt samt hur bedömningen går till. Kursen hjälper dig att planera inför gesällprovet. Vi går igenom
kriterier från Frisörföretagarna. Vi arbetar med design av långt hår samt brudklädsel, dam- och herrklippning
med formblåsning och fönvågning, kemisk strukturbehandling samt avancerad färgning med styling samt
strukturteckning till alla moment.

Deltidsprovskurs
Stockholm 28-29/3, Diana Bäcklund, Pris: 3895 SEK ex. moms
Dags för deltidsprov? Du får vägledning inför provet och tips om hur de olika momenten utförs och deklareras
skriftligt samt hur bedömningen går till. Kursen hjälper dig att planera inför deltidsprovet. Vi går igenom
kriterier från Frisörföretagarna. Vi arbetar med festfrisyr (kort hår), dam- och herrklippning, skägg- och
mustaschklippning samt strukturteckning, oxidationsfärgning och permanentrullning.

Barberarkurs
Stockholm 3-4/2, Sanna Lindgren, Pris: 4250 SEK ex. moms
I kursen går vi igenom momenten till barberargesällen. Vi kommer
träna i vissa discipliner och få träningsövningar samt få ta del av
undervisningsmaterial. Det kommer vara både teoretiska och
praktiska övningar. Det är en grundkurs där vi går igenom material
och tekniker som behövs när man vill jobba med barberartekniker.

