KURSER
Höst 2021 / Vår 2022

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: +46 (0)8-795 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 20B • 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 discipliner
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 enhetlig 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 enhetlig
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
SVERIGE: LIVE STOCKHOLM

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:
5
1
2
3
4
5

Kursdatum:
30/9-1/10
18-19/11
6-8/12
17-18/1 2022
7-8/3 2022
12-13/5 2022

Plats:
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

Kursledare:
Leif-Anders & Nancy
Leif-Anders & Nancy
Nancy & Maria
Nancy & Petter
Leif-Anders
Leif-Anders

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

INSTRUKTÖRUTBILDNING
NORGE: LIVE MOLDE

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
Modul:
1
2
3
4
5

Kursdatum:
18-19/10
15-17/11
2-3/12
17-18/1 2022
24-25/3 2022

Plats:
Molde
Molde
Molde
Molde
Molde

Kursledare:
Nancy & Leif-Anders
Nancy & Maria
Nancy & Petter
Leif-Anders
Leif-Anders

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

DIGITAL INSTRUKTÖRUTBILDNING
KURSER VIA ZOOM, 09:00-15:00

Passar dig som vill genomföra Pivot Points instruktörutbildning helt flexibelt när det passar dig bäst.
Här kan du välja att delta online eller titta på videoinspelningar av kursdagarna efteråt. Här får du
möjlighet att genomföra kursen utifrån ditt schema och i din takt, inga rese- eller hotellkostnader.
Kursen genomförs via Pivot Points digitala plattform LAB och online via Zoom.
Vad ingår i kursen: Specifika övningshuvuden som passar varje modul, kursmaterial, kemi/
produkter som kommer att skickas till dig före varje modul. Du kommer att ha tillgång till Pivot Points
digitala plattform LAB under kursperioden och i 6 månader efter avslutad kurs. Här har du tillgång till
hela Pivot Points verktygslåda i programmen, Cosmetology och Barbering Fundamentals med E-bok,
Power Point-presentationer, videos, workshops, exempel på strukturteckning och mycket mer.

DIGITAL INSTRUKTÖRUTBILDNING

KURSER VIA ZOOM, 09:00-15:00

Kurs:
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5

Kursdatum:
25-26/10
22-24/11
10-11/1 2022
8-9/2 2022
14-15/3 2022

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

Pris:
7 250 NOK / 5 550 SEK
9 450 NOK / 7 560 SEK
6 050 NOK / 4 850 SEK
6 050 NOK / 4 850 SEK
6 050 NOK / 4 850 SEK

TERMINOLOGI & STRUKTURTECKNING

DIGITALA KURSER VIA ZOOM, 09:00-12:00

Passar dig som vill öka din kunskap för hur du fyller i en strukturteckning samt Pivot Points systemtänk
och terminologi. Arbetsritning och arbetsbeskrivning handlar om kunskap, praktik och att kunna
överföra detta visuellt genom att rita in, fylla i, markera och genom text förmedla sin planering av det
praktiska arbetet som ska utföras på papper, för klippning, färg, permanent, skägg, långhårsdesign
och hårdesign.
Vad ingår i kursen: Du får totalt 3 helt nya översatta digitala läroböcker i Cut System Men 1, Men 2
och Ladies. Du kommer också att ha tillgång till Pivot Points digitala plattform LAB under kursperioden
och 6 månader efter avslutad kurs. Här har du tillgång till allt kursmaterial som Power Pointpresentationer, videos, exempel på strukturteckningar och mycket mer.

TERMINOLOGI & STRUKTURTECKNING

DIGITALA KURSER VIA ZOOM, 09:00-12:00
Kurs:
Designanalys dam
Designanalys herr
Klipp dam
Klipp herr
Skägg
Långhårsdesign
Hair design
Färgdesign
Permanent
Gemensam kursutvärdering

Kursdatum:
24/11
29/11		
10/12
13/12		
5/1 2022
13/1 2022		
20/1 2022
2/2 2022		
10/2 2022		
16/2 2022		

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

Pris: 3 990 NOK / 3 190 SEK (Cut System Men 1, Men 2 & Ladies ingår)

CREATIVE
PERM DESIGN
2 DAGAR

Vi kommer att arbeta med permanentdesign och 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. 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 DAGAR
Kursdatum:
18-19/10
8-9/11

Plats:
Stockholm
Göteborg

Kursledare:
Gunilla Bergfeldt Sunesson
Gunilla Bergfeldt Sunesson

Pris: 4 950 SEK (Övningshuvud ingår)

TEXTURERING & PERMANENT
1 DAG

Kursen för dig som tycker traditionell permanent kanske är lite svårt och tråkigt. Du får lära dig
tekniker för att göra permanenta lockar på ett helt nytt sätt, med lockar som håller och med en
fantastisk självfallskänsla. Dessa tekniker passar alla längder från page till långa hår.
Vi arbetar på övningshuvud eller modell, du bestämmer själv.

TEXTURERING & PERMANENT
1 DAG

Kursdatum:
5/11

Plats:
Örebro

Kursledare:
Diana Bäcklund

Pris: 3 240 NOK (Övningshuvud ingår)

TEXTURERING & PERMANENT
2 DAGAR

Texturering- och permanentutbildning som ger dig trygghet, kreativitet och vidgar vyerna för vad man
kan göra med lockar. För dig som vill få inspiration och jobba med traditionella och otraditionella
tekniker inom permanent och texturering. Dag 1 går vi igenom traditionella tekniker. Dag 2 tänker
vi utanför boxen och jobbar med texturering, en teknik som ger en känsla av självfall. Vi arbetar på
hårlängder från page till långt hår och för kunder i alla åldrar.
Vi arbetar på övningshuvud.

TEXTURERING & PERMANENT
2 DAGAR

Kursdatum:
8-9/4 2022

Plats:
Stockholm

Kursledare:
Diana Bäcklund

Pris: 4 950 NOK (Övningshuvud ingår)

KLIPPKURS ADVANCED
”DIREKT FRÅN VERKLIGHETEN”
1 DAG

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

KLIPPKURS ADVANCED
”DIREKT FRÅN VERKLIGHETEN”
1 DAG

Kursdatum:
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11

Plats:
Luleå
Umeå
Östersund
Sundsvall
Örnsköldsvik

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

Pris: 3 240 SEK (Övningshuvud ingår)

Kursdatum:
14/2-2022
15/2-2022
16/2-2022
17/2-2022
18/2-2022

Plats:
Karlstad
Hedemora
Gävle
Norrköping
Jönköping

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

SCULPTING LADIES
BASIC TO ADVANCED
2 DAGAR

En kurs för alla som vill få mera säkerhet och trygghet i sitt arbete. Vi går igenom terminologi
och de fyra klippsätten, från basic till advanced. Vi kommer att jobba med olika klipptekniker,
skärtekniker, effileringstekniker och så klart strukturteckningar.
Vi arbetar på övningshuvud.

SCULPTING LADIES
BASIC TO ADVANCED
2 DAGAR
Kursdatum:
18-19/9
11-12/3 2022

Plats:
Stockholm
Örebro

Kursledare:
Diana Bäcklund
Diana Bäcklund

Pris: 4 950 SEK (Övningshuvud ingår)

ADVANCED TREND
KLIPP & FÄRG
2 DAGAR

Vill du fördjupa dina kunskaper, våga göra något nytt och komma in i nya tankebanor? Då är detta
kursen för dig. Vi klipper tekniska frisyrer, delar upp på logiskt sätt och utmanar klipptekniken. Du får
utforska din kreativitet och utvidga din färdighet som frisör samt skapa nya trendiga frisyrer från idé till
färdigt resultat i klipp, färg och styling.
Du får boken Reconnect, som vi har som utgångsläge i kursen, med dig hem efter avslutad kurs.
Vi arbetar på två olika övningshuvud.

ADVANCED TREND
KLIPP & FÄRG
2 DAGAR
Kursdatum:
4-5/10
30-31/10

Plats:
Stockholm
Oslo

Kursledare:		
Maria Sørensen
Maria Sørensen

Pris: 7 440 NOK (2 st övningshuvud ingår)

ADVANCED LONGHAIR
2 DAGAR

Vill du ha den kunskap du behöver för att utföra de mest avancerade långhårsdesign-teknikerna,
både på kunder, för instagram eller som tävlingsfrisör? Då är den här kursen något för dig, oavsett
vilken nivå du befinner dig på eller hur länge du har varit i yrket! Vi ger dig en massa hemligheter och
tekniker för att hjälpa dig att behärska alla typer av långhårstekniker.
Vi arbetar på övningshuvud.

ADVANCED LONGHAIR
2 DAGAR

Kursdatum:
10-11/1 2022
13-14/1 2022
31/1-1/2 2022

Plats:
Tromsø
Stockholm
Oslo

Kursledare:		
Leif-Anders Øverland
Leif-Anders Øverland
Leif-Anders Øverland

Pris: 7 250 NOK (Övningshuvud ingår)

BARBER FUNDAMENTALS
2 DAGAR

Denna kurs är lämplig för dig som vill öka din kunskap inom barberaryrket. Under 2 dagar
kommer vi att granska alla discipliner som ingår i en barberarutbildning, som planklippteknik,
olika fade-tekniker och skäggklippning. Kursen innehåller mycket praktisk teknikträning som
kommer att utföras på övningshuvud och på levande modeller.
Under kursen går vi igenom vilka verktyg och utrustning en frisör använder, rutiner för hur man
sköter utrustningen, justerar de olika klippmaskinerna och vilket smittskydd man bör tänka på.

BARBER FUNDAMENTALS
2 DAGAR

Kursdatum:
13-14/9
11-12/10

Plats:
Oslo
Stavanger

Kursledare:
Leif-Anders Øverland
Leif-Anders Øverland

Pris: 8 950 NOK (Övningshuvud ingår)

BARBERING BASIC
2 DAGAR

Under 2 dagar går vi igenom alla delar av Barberar-gesällprovet i såväl teori som praktik.
Allt för att du som lärare ska kunna ge eleverna bästa förutsättning att klara av gesällprovet.
Vi arbetar på övningshuvud.

BARBERING BASIC
2 DAGAR

Kursdatum:
22-23/9
6-7/10
2-3/3 2022

Plats:
Göteborg
Stockholm
Malmö

Kursledare:
Barber Squad
Barber Squad
Barber Squad

Pris: 4 250 SEK (Övningshuvud ingår)

BARBERING ADVANCED
2 DAGAR

Denna kurs är lämplig för dig som vill öka din kunskap inom barberaryrket. Vi belyser olika fadetekniker, skäggkunskap med form/klipp/trimningstekniker för skägg samt förståelse för olika verktyg
och produkter. Vi belyser barberaryrket ur ett salongsmässigt perspektiv, så man kan ta med
sig kunskapen direkt till salong eller skola. Under kursen går vi igenom vilka verktyg och vilken
utrustning en barberare använder och rutiner för hur man sköter dessa.
Vi arbetar på övningshuvuden och/eller på levande modeller.

BARBERING ADVANCED
2 DAGAR

Kursdatum:
25-26/10
24-25/1 2022
4-5/4 2022

Plats:
Stockholm
Göteborg
Malmö

Kursledare:
Kenneth Johnsson
Kenneth Johnsson
Kenneth Johnsson

Pris: 4 250 SEK (Övningshuvud ingår)

BARBERING INSPIRATION
1 DAG

Behöver du utöka dina kunskaper och insikter om barberaryrket?
Vad sägs om en heldag där vi ger lärare och eleverna en inblick i barberaryrket? Vi pratar
barberaryrket från förr till nu, genomför en demo på modell och ger tips på hur att ta sig an
barberaryrket etc. En mycket inspirerande och rolig dag som ger kunskap “utanför boxen” jämfört
med vanlig skolundervisning. Ett nytt sätt att få lärare att tillsammans med eleverna inspireras av
barberaryrket.
Vi skräddarsyr en dag efter dina önskemål och behov.

BARBERING INSPIRATION
1 DAG

Kursledare: Kenneth Johnsson
Kontakta oss för ett anpassat erbjudande för din skola eller företag.

BARBERING LOOK & LEARN
KVÄLLSSEMINARIUM, 18.30-21.30

Pivot Point Barber Squad genomför klippningar, skäggformningar, rakningsteknik mm. från hela
Barberarregistret under en kväll fylld med inspiration och härlig stämning. Du kommer garanterat
lämna denna kväll fylld med nya intryck och inspiration.

BARBERING LOOK & LEARN
KVÄLLSSEMINARIUM, 18.30-21.30

Kursdatum:
29/11
14/2
15/2
11/2
12/2

Pris: 1 095 SEK

Plats:
Malmö
Oslo
Trondheim
Helsingfors
Åbo

TEXTURERAT HÅR/AFROHÅR
2 DAGAR

På denna kurs får du lära dig hur du kan klippa afro-textur hår i sin naturliga form. Superkrulligt/
afrohår är inget vi lär oss om under frisörutbildningen. Så här fokuserar vi på det som saknats i
utbildningen, vilket gör att du framöver kan känna dig mer säker på att klippa alla typer av hår.
På kursen går vi in på klippning av lockar i torrt hår, schamponering samt hur man använder
stylingprodukter.
Det finns många olika typer av lockar som vid första ögonkastet kan se lika ut men porositeten
avgör hur håret ska behandlas och vilka produkter som bör användas. Kursen på två dagar
består av en kombination av teori, praktiskt arbete och demonstration.
Vi arbetar på övningshuvud.

TEXTURERAT HÅR/AFROHÅR
2 DAGAR

Kursdatum:
6-7/9
11-12/10
24-25/1 2022
21-22/2 2022

Plats:
Bergen
Kristiansund
Stockholm
Oslo

Övningshuvud ingår.

Kursledare:
Sofia Aschan
Sofia Aschan
Sofia Aschan
Sofia Aschan

Pris:
8 950 NOK
8 950 NOK
7 150 SEK
8 950 NOK

SALONGSANPASSADE
FÄRGTEKNIKER
1 DAG

Enkla färgtekniker med mycket resultat. Allt från mjuka skiftningar till större kontraster. Mjuka slingor
ner i botten till en mörk enfärgad bas med slingor i längderna. Detta är kursen för dig som med rätt
färgteknik skapar kundens önskemål. Du kommer att både spara tid och ge kunden en färgbehandling
med längre hållbarhet, tack vare ditt val av rätt teknik.
Vi arbetar på övningshuvud.

SALONGSANPASSADE
FÄRGTEKNIKER
1 DAG

Kursdatum:
11/10
17/10
7/11

Plats:
Växjö
Stockholm
Göteborg

Kursledare:		
Gunilla Bergfeldt Sunesson
Gunilla Bergfeldt Sunesson
Gunilla Bergfeldt Sunesson

Pris: 3 240 SEK (Övningshuvud ingår)

			

TÄVLING
KATEGORI DAM TEKNISK

3 DAGAR

Nu har du möjlighet att få insikt i en av de mest tekniskt utmanande kategorierna inom
tävlingsfrisering. Vi kommer gå igenom såväl grundläggande som mer avancerade
tekniker inom form och färg samtidigt som vi skapar en tävlingsfrisyr.
Övningshuvud ingår.

TÄVLING
KATEGORI DAM TEKNISK
3 DAGAR
Kursdatum:
7-9/2 2022
7-9/3 2022

Plats:
Oslo
Stockholm

Pris: 8 460 NOK / 6 780 SEK

Kursledare:		
Maria Sørensen
Maria Sørensen

			

Pivot Point Team Scandinavia
Nancy Norheim, Norge

PIVOT POINT SCANDINAVIA MANAGER AND MASTER EDUCATOR
Systemutvecklare, team leader, utbildare 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,
kursledare och utbildningsansvarig i företag.

Marja Sillanpää, Finland

PIVOT POINT MANAGER FINLAND AND MASTER EDUCATOR
Systemutvecklare, kursledare och chef för Pivot Point Finland.
Utbildad inom dam- och herrfrisering, yrkeslärare och innehar
kandidatexamen i hår och skönhet. Har lång och skicklig erfarenhet
både nationellt och internationellt som företagare, frisörlärare,
tävlingstränare och pedagog i olika märken.

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. 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. Arbetar som examinator och driver fem
salonger i Sverige. Medlem i Intercoiffure.

Diana Bäcklund, Sverige

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Utbildad frisörpedagog som älskar mode, trend, färg, form och inte
minst textur och långhår. Kombinerar arbetet på det egna företaget
med utbildning. Arbetar som Marknadskonsult för Hårologi i Sverige.
Innehar Mästarbrev.

Jonna Karlsson, Åland

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Utbildad dam- och herrfrisör. Arbetat som anställd, på hyrstol och
även drivit egen salong med anställd och hyrstol. Arbetar vid Ålands
Yrkesgymnasium där pedagogiken och lärarrollen är i fokus. Innehar
mästarbrev. Fortbildar mig just nu till ekologisk frisör. Ser framemot
att träffa dig på våra kurser där vi delar kunskap och erfarenheter för
utveckling!

Maria Sørensen, Norge

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Maria arbetar dagligen i Oslo, där hon också ansvarar för att utbilda
salongens lärlingar. Hon har flera års erfarenhet av tävlingsfrisering,
har vunnit 4 gånger i NM och har fina resultat från både EM och VM.
Har även deltagit i EuroSkills och utbildat deltagare för WorldSkills
i Kazan och nu i Graz. Maria älskar att göra tekniska klipp och
färgdesigner.

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.

Kenneth Johnsson, Sverige

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Andra generationens frilansande Old School-barberare med 36 år
i yrket. Har arbetat för flera varumärken inom barberarbranschen
som utbildare i Old School-barbering, både runt om i Europa och i
Sverige.

Sofia Aschan, Norge

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR
Utbildad frisör och har arbetat som frisör och colorist i över 15 år.
Specialist på behandling av texturerat hår. Min passion är att lära ut
bra professionellt hantverk och ge en ökad förståelse för hur man
behandlar texturerat hår. För kvinnor är frisersalongen en viktig
mötesplats kulturellt och socialt och jag vill kunna bidra till att fler
ska kunna ta emot denna grupp människor och utföra de tekniker
som krävs. Dessutom tror jag att du kommer att kunna inspireras att
tillämpa denna kunskap och teknik på dina redan etablerade kunder.

Avs:
Pivot Point Skandinavien
Ranhammarsvägen 20B
168 67 Bromma

