KURSER
Höst 2022 / Vår 2023

Välkommen på kurs med oss!
I mer än 50 år har Pivot Point haft fokus på u
 tbildning och vidareutveckling
av frisörer, barberare, 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, senast 3 veckor före kursstart:
+46 (0)8-795 48 13, info@pivotpoint.nu
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.
Vill du boka en skräddarsydd kurs för din skola, salong eller ditt kreativa team?
Kontakta: nancy.norheim@pivotpoint.nu / +47 975 82 917 för mer information.

Pivot Point Skandinavien • Ranhammarsvägen 20B • 168 67 Bromma • 08-795 48 00
info@pivotpoint.nu • www.pivot-point-nordic.com

Bygg färdigheter och förtroende
Fortsätt lära dig med vårt skickliga utbildningsteam på Pivot Point!
Anmäl dig och bli inspirerad av kunniga professionella instruktörer på din
nivå. Öva medvetet, öka dina färdigheter och bygg upp dina färdigheter.
Vi hjälper dig eller ditt team att uppnå din vision, vi vet vad som krävs för
att lyckas och erbjuder de bästa upplevelserna för att hjälpa dig att bli
framgångsrik. En värld av utbildning, bara för dig, där du får växa med oss!
Utbildning driver framgång. Framgång driver passion. Passion driver
utbildning. Pivot Point guidar din resa!

PIVOT POINT SYSTEM
Level System passar dig som vill fördjupa dig i Pivot Points system, terminologi
och praktisk teknikträning från grunden med beprövade lärverktyg i en trygg
gemenskap.
PIVOT POINT ADVANCED
Öka din talang och din verksamhet i Level Advance. Passar dig som vill ta det
ett steg längre och vill utveckla dina praktiska färdigheter på hög nivå, oavsett
om du deltar i tävlingar eller vill lyfta dig själv eller ditt kreativa team.
PIVOT POINT TREND
Kontinuerligt lärande driver passion. Level Trend ger dig glädje, inspiration och
tillväxt inom de senaste trenderna och teknikerna för dig och ditt företag.

INSTRUKTÖRUTBILDNING
FÖR LÄRARE, FRISÖRER OCH INSTRUKTÖRER I SALONG
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
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 och övrigt kursmaterial ingår i kurserna.

Modul

Kursdatum

Plats

Kursledare

Pris

1

10-11 okt

Stockholm

Leif-Anders & Nancy

7 250:-

2

14-16 nov

Stockholm

Leif-Anders & Nancy

9 450:-

3

25-26 jan 2023

Stockholm

Petter & Nancy

6 050:-

4

21-22 feb 2023

Stockholm

Leif-Anders & Nancy

6 050:-

5

30-31 mars 2023

Stockholm

Leif-Anders & Nancy

6 050:-

PIVOT POINT SYSTEM
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 grundläggande klipp- och stylingteknikerna där vi 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.

PIVOT POINT SYSTEM

DIGITAL
INSTRUKTÖRUTBILDNING
KURSER VIA ZOOM, 09:00-16:00

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, 09:00-16:00
Modul

Kursdatum

Kursledare

Pris

1

3-4 okt

Leif-Anders & Nancy

7 250:-

2

21-23 nov

Leif-Anders & Nancy

9 450:-

3

23-24 jan 2023

Petter & Nancy

6 050:-

4

13-14 feb 2023

Leif-Anders & Nancy

6 050:-

5

17-18 mars 2023

Leif-Anders & Nancy

6 050:-

KAMPANJ! Vid bokning av samtliga moduler på
den digitala instruktörsutbildningen ges 20 % rabatt.

PIVOT POINT SYSTEM

TERMINOLOGI &
STRUKTURTECKNING
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 Point-presentationer,
videos, exempel på strukturteckningar och mycket mer.

TERMINOLOGI &
STRUKTURTECKNING

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

Kursdatum höst

Kursdatum vår

Kursledare

Konsultation & analys

14 sep

19 jan 2023

Nancy Norheim

Klipp

28 sep

1 feb 2023

Nancy Norheim

Klipp & skägg herr

12 okt

20 feb 2023

Nancy Norheim

Hair design

27 okt

10 mars 2023

Nancy Norheim

Färg & Permanent

11 nov

27 mars 2023

Nancy Norheim

Pris: 3 990:Ingår: Cut System Ladies

PIVOT POINT SYSTEM

BARBER BASIC 1.0

2 DAGAR

En teoretisk och praktisk genomlysning av Barber Gesällen, perfekt för lärare som
vill förbereda eleverna för sitt slutprov, alla moment inkluderat. Innehåller även
genomgång av verktyg och dess skötsel.
Övningshuvud ingår.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

14-15 sep

Stockholm

Linda Jenå

6 050:-

13-14 mars 2023

Stockholm

Linda Jenå

6 050:-

BARBER BASIC 2.0

2 DAGAR

En övervägande praktisk kurs med lite teori, för dig som vill lära sig grunderna
inom Barberaryrket. Sax/kam-teknik, basfading med Clipper. Innehåller även
genomgång av verktyg och dess skötsel.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

3-4 okt

Stockholm

Linda Jenå

6 050:-

17-18 apri 2023

Stockholm

Linda Jenå

6 050:-

PIVOT POINT SYSTEM

BARBER CLEAN SHAVE

2 DAGAR

Under 2 hela dagar får du en total genomgång av hygien, redskap, arbetssätt och
tekniker som förbereder dig för att på ett säkert och professionellt sätt genomföra
slätrakningar på kunder.
Genomförs på levande modell.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

12-13 sep

Stockholm

Linda Jenå

6 050:-

15-16 mars

Stockholm

Linda Jenå

6 050:-

PIVOT POINT SYSTEM

BOOTCAMP DAMKLIPP
3 DAGAR

Under tre dagar går vi igenom Pivot Point Damklippning terminologi,
grundformernas stomme och möjligheter samt nyanseringar inom damklippning
för ett säkert och professionellt utfört slutresultat. Vi kommer arbeta med den helt
nya svensköversatta PP boken vilken ingår i priset, samt som alltid dockhuvuden
med äkta hår insatt med naturliga växtriktningar. Två övningshuvuden samt nya
Ladies Cut system boken ingår som kursmaterial att ta med hem.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

14-16 okt

Stockholm

Greger Bergfeldt

9 870:-

PIVOT POINT SYSTEM

DELPROVSKURS

2 DAGAR

Vi går igenom alla kriterier från Frisörföretagarna och genomför och övar på
strukturteckningar. Vi klipper och formblåser, samt har praktisk genomgång av
permanent, färg, skägg, fönvågning och herrklipp. Vi arbetar på övningshuvuden.
En intensiv kurs där vi jobbar på i två hela dagar och får individuell hjälp.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

21-22 okt

Stockholm

Diana Bäcklund

7 050:-

Ett övningshuvud dam och ett övningshuvud herr ingår.

PIVOT POINT SYSTEM

GESÄLLKURS

2 DAGAR

Vi går igenom alla kriterier från SFF och genomför och övar på
strukturteckningar. Jobbar med uppsättningar, damklipp, herrklipp, styling
och har en färggenomgång. Vi arbetar på övningshuvuden. En intensiv kurs
där vi jobbar på i två hela dagar och får individuell hjälp.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

18-19 nov

Stockholm

Diana Bäcklund

7 050:-

Två övningshuvuden ingår.
Övningshuvud för långhårsuppsättning får man låna på plats.

PIVOT POINT ADVANCED

BARBER ADVANCED
2 DAGAR

En fortsättningskurs inom Barberaryrket, med mycket praktik. Nya fade-tekniker,
fokus på manlig form, skäggtrimning, sax- och kamtekniker etc. Innehåller även
genomgång av verktyg och dess skötsel, produkter för män och lite bakgrund
och historia.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

17-18 okt

Stockholm

Kenneth Johnson

6 250:-

5-6 dec

Stockholm

Kenneth Johnson

6 250:-

23-24 jan 2023

Stockholm

Kenneth Johnson

6 250:-

6-7 feb 2023

Oslo

Kenneth Johnson

6 250:-

6-7 mars 2023

Stockholm

Kenneth Johnson

6 250:-

PIVOT POINT ADVANCED

BARBER MODERN
2 DAGAR

Med stort fokus på tilläggstjänster för män i din salong som permanent- och
färgbehandlingar. Hur ska man sälja in och genomföra dessa behandlingar till
män på bästa sätt? Inte bara tips på hur man marknadsför extra behandlingar till
män, utan också tekniker för hur de genomförs på bästa sätt. En rolig kurs med
fokus på den moderna barberingen.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

16-17 jan 2023

Stockholm

Linda Jenå

6 050:-

24-25 april 2023

Stockholm

Linda Jenå

6 050:-

Ett övningshuvud herr samt övrigt kursmaterial och produkter ingår.

PIVOT POINT ADVANCED

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, ett övningshuvud ingår.
I den här kursen, kommer du att lära & förstå:
- 6 olika permanentdesigner
- Förståelse för samarbetet mellan spolens storlek, riktning & hårets kvalitet.
- Se, tänka, skapa och anpassa som en designer
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

11-12 sep

Växjö

Gunilla Bergfeldt Sunesson

6 050:-

9-10 okt

Örebro

Gunilla Bergfeldt Sunesson

6 050:-

6-7 mars 2023

Göteborg

Gunilla Bergfeldt Sunesson

6 050:-

13-14 mars 2023

Hässleholm

Gunilla Bergfeldt Sunesson

6 050:-

PIVOT POINT ADVANCED

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. Ett övningshuvud och trendboken
Salonability Long Hair ingår.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

22-23 sep

Stockholm

Leif-Anders Øverland

7 250:-

16-17 jan 2023

Oslo

Leif-Anders Øverland

7 250:-

18-19 feb 2023

Tromsø

Leif-Anders Øverland

7 250:-

27-28 mars 2023

Örebro

Leif-Anders Øverland

7 250:-

PIVOT POINT ADVANCED

TEXTURERAT HÅR

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.
Övningshuvud ingår.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

27-28 feb 2023

Stockholm

Sofia Aschan

6 050:-

4-5 mars 2023

Trondheim

Sofia Aschan

6 050:-

27-28 mars 2023

Stavanger

Sofia Aschan

6 050:-

PIVOT POINT TREND

TREND CUT & COLOR
1 DAG

Bli inspirerad av vår senaste Trend Collection! Vill du öka dina kunskaper
och utforska din kreativitet? Då är detta kursen för dig. Med utgångspunkt i
vår senaste Trend Collection skapar vi nya och trendiga frisyrer med klipp,
färgtekniker och styling som du enkelt kan använda på salongen. Vi arbetar
praktiskt på övningshuvud.
Övningshuvud, senaste Trend Collection-boken och lunch ingår.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

25 okt

Göteborg

Micke Haglund

4 490:-

PIVOT POINT TREND

DAMKLIPPNING
ADVANCED CLASSIC

1 DAG

Klippning är centrala kärnan i vårt yrke. En rätt utförd klippning höjer kundens
självförtroende och stärker din självkänsla som yrkesutövare. Som frisyrtekniker
är din uppgift att maximera kundens förutsättningar, förstärka det uttryck
konsumenten önskar och förenkla hens vardag. Vi kommer arbeta med detaljerna,
förfina vår klippteknik och arbeta med tekniker som kan göra skillnad i ditt yrke.
Övningshuvud ingår.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

30 sep

Göteborg

Greger Bergfeldt

3 950:-

18 okt

Oslo

Greger Bergfeldt

4 240:-

19 okt

Bergen

Greger Bergfeldt

4 240:-

28 okt

Örebro

Greger Bergfeldt

3 950:-

11 nov

Stockholm

Greger Bergfeldt

3 950:-

16 jan 2023

Tromsø

Greger Bergfeldt

4 240:-

PIVOT POINT TREND

BARBER INSPIRATION

1 DAG

Bli inspirerad av barberaryrket på ett roligt och intressant sätt. En dag fylld med
barberarhistoria och intressanta detaljer om hur yrket utvecklats och varför. Även
en lång demo med Old School Barber tema för hår & skägg.
Kursdatum

Ort

Kursledare

Pris

5 sep

Stockholm

Kenneth Johnson

998:-

21 nov

Stockholm

Kenneth Johnson

998:-

13 feb 2023

Stockholm

Kenneth Johnson

998:-

PIVOT POINT TREND

BARBER LOOK & LEARN
INSPIRATIONSKVÄLL, 18.30-21.30

Pivot Point Barber Squad i samarbete med Barber Supplier bjuder in till Barber
Look & Learn, en härlig kväll där du lär dig nya tekniker och fåt massor av tips för
att bättra på dina barber-kunskaper.
Vi kan lova dig en händelserik, inspirerende och kul kväll som du inte vill missa!
Pris: 1095:- inkl. lätta tilltugg och dryck
Datum

Ort

Kursledare

24 okt

Oslo

Pivot Point Barber Squad

25 okt

Trondheim

Pivot Point Barber Squad

16 jan 2023

Jönköping

Pivot Point Barber Squad

17 april 2023

Helsingborg

Pivot Point Barber Squad

PIVOT POINT TEAM
SCANDINAVIA
Team Pivot Point guidar din resa säkert till nästa nivå! Vi vet vad som krävs
för att lyckas och erbjuder de bästa upplevelserna och teamet som hjälper
dig att förverkliga din vision. Öva din målmedvetet och väx med oss! Bli
inspirerad och lär av de bästa. En hel värld av utbildning, bara för dig!
Vi önskar dig varmt välkommen till oss!

Nancy Norheim, Norge

Marja Sillanpää, Finland

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.

Systemutvecklare, kursledare och manager för Pivot Point Finland. Utbildad
inom dam- och herrfrisering, yrkeslärare och innehar kandidatexamen i hår och
skönhet. Har lång erfarenhet både nationellt och internationellt som företagare,
frisörlärare, tävlingstränare och pedagog inom olika märken. Har under flera år
varit en del av Pivot Points internationella team baserat i Chicago.

PIVOT POINT MANAGER SCANDINAVIA AND MASTER EDUCATOR

PIVOT POINT MANAGER FINLAND AND MASTER EDUCATOR

Gunilla Bergfeldt Sunesson, Sverige

Greger Bergfeldt, Sverige

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.

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.

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR

Emelie Othén, Sverige

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST
AND MASTER EDUCATOR
Arbetar till vardags på Bergfeldts Frisörer. Har
varit aktiv i Foundation Guillaume i 5 år och
deltagit i flera tävlingar. Det som ligger mig
närmst om hjärtat är alla typer av stylingar i
kombination med klipp, färg och form med fokus
på trend.

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. Och är även
utbildad ekologisk frisör.

Leif-Anders Øverland, Norge

Sofia Aschan, Norge

Aktiv deltagare i tävlingsfrisering. Vunnit NM 4 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.

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.

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR

Kenneth Johnsson, Sverige

Linda Jenå, Sverige

PIVOT POINT SCANDINAVIA ARTIST AND MASTER EDUCATOR

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 Schoolbarbering, både runt om i Europa och i Sverige.

Har drygt 8 år i branschen men fann kärleken till barberaryrket redan för 10 år
sedan. Älskar allt som har med färg, form och skapande att göra. Är sedan 5 år
tillbaka salongschef på Butchers Cut Barbershop i Linköping.

Avs:
Pivot Point Skandinavien
Ranhammarsvägen 20B
168 67 Bromma

