Diplomerad Colorist
Become a better colorist

Vem är jag??
Mitt namn är Camilla och är utbildad frisör sedan 1988 och innehar gesäll
och mästarbrev. Jag drev min egen salong i 14 år. Åren mellan 1999-2000
jobbade jag som tekniker för Zotos. Jag fick mersmak och började jobba som
frisörlärare 2002. 2004 blev jag färdig lärare. Jag har jobbat 10 år som lärare
varav 7 år på gymnasiet och därefter drev jag Svenska Frisörskolan i Malmö
som var en Pivot Point skola. De senaste 6 åren har jag jobbat som
chefstekniker och utbildningschef för Maria Nila. Under denna tiden har jag
fått glädjen att utbilda andra chefstekniker i Europa och även flertal frisörer i
Sverige och Danmark. Min största utmaningen var att tillsamman med MN
chefskemist skapa deras storsäljare Colour refresh. Mitt ansvar var
pigmentblandningarna till färgerna. Jag har haft turen att få jobba med bla.
visningar, i labbet, photshoot men framför allt har jag fått möta och inspirera
fantastiska frisörer ute på deras salonger. Nu ser jag framemot att få lov att
inspirera och dela med mig av all min kunskap i egen regi.

“DE FÄRGPROBLEM
VI HADE FÖRR HAR
VI INTE IDAG OCH
DE FÄRGPROBLEM
SOM VI HAR IDAG
KOMMER VI INTE
HA I FRAMTIDEN”

Det som vara sant igår är inte sant idag och det
som är sant idag är inte sant i morgon.
Färgdesign är en av de populäraste och mest kreativa
behandlingarna ute på salongerna. För att lyckas med
färg behövs kunskap om hur håret reagerar. Dagens
teknologi går fort framåt och därför behöver vi jobba
med dagens sanningar för att lyckas med bästa
resultat. I kursen jobbar vi med dagens färglära för
att bli en bättre colorist och skapa ett bra och
hållbart resultat. Vi gör experiment för att skapa en
större förståelse för hur färg fungerar.

Vad innehåller
kursen?
•
•
•
•

Teori i grundfärglära
Experiment
Kreativa övningar
Diskussions forum

Vem kan gå
kursen?
• Alla som är
intresserad av att
bli bättre på färg

Vad kostar det?

Ø 3600:- + moms
Ø 2500:- + moms för medlemmar i SFLF

2 dagars kurs
Dag 1

Dag 2

10.00-17.00
Lunch 13.00-14.00
Teori med
experiment

10.00-15.00
Lunch 12.00-13.00
Teori med praktiska
övningar

Från deltagare

Väldigt bra och
entusiasmerande
ledare. Enkelt sätt att
lära ut på och lätt att
förstå ”gamla” lärande
mot nya rön
Tack för en trevlig
helg!

Att man fick lära sig
mycket & hann fråga
mycket eftersom vi inte
var så stor grupp. Gör att
man hinner prata & lära
känna varandra

Gemenskap, haft roligt,
fått mycket tips jag kan
använda mig av på
salongen som kommer
underlätta mitt arbete

Fördjupat mig
Många frågetecken som
känns klara

Jobbar inte med XXXX,
trodde inte att kursen
skulle vara givande för
mig men handen på
hjärtat har den gett mig
mer än någon annan
utbildning

Mycket lärorikt, mycket
nytänkande.
Bra upplägg
Bra grupp, bra med antal
personer
Kursen har varit bra, mkt
har lossnat när det gäller
ljusfärgning, colour
remover och hur viktigt
det är att analysera ett
hår.
Tack för en super helg!

En otroligt positiv helg i gott
sällskap. De nya grupperna
gjorde att man lärde känna nya
människor vilket är väldigt
positivt. Polletten har verkligen
trillat ner angående färg,
övningen med R+G+B var
superbra och det kändes som att
man lärde sig otroligt mycket.
Känns bra att vara i en
Du slår hål på gamla
liten grupp. Grymt med
myter.
mycket info. Bra att lära
Du gör en inspirerande
känna andras problem
att åka hem & ta sig an
och hitta lösningar
de svåraste önskemålen
tillsammans
tillsammans
Jag tycker det var en otroligt bra kurs,
väldigt lärorikt och underhållande
Camilla. Jag har haft roligt samtidigt
lärt mig mycket. Camilla var lättsam,
rolig, otroligt kunnig, bjöd på sig själv.
Det bästa var att hon fick en att känna
sig som en frisör som henne
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