SFLF bjuder in till Kinderägg 2019
Datum: 6-8 September 2019
Plats: Burgårdens Gymnasium, Göteborg
Sista anmälningsdatum: 31 Augusti 2019
Anmälan görs på www.sflf.se under MIN SIDA
Måltider: ingår EJ

PROGRAM
Fredag 6 Sept : Frisörer
10.00-17.00
Färgutbildning med HairUcation.
Camilla Rörstrand tar med oss ned i djupet inom färglära - Become a better colorist!
Här får ni praktisera kemi/färglära och chans att diskutera allt från grundlära till dagens
nyanseringar. Camillas ordspråk - “Det som var sant förr är inte sant idag”. Ni kommer att få
genomföra praktiska laborationer i hur färg fungerar och vad färg har för betydelse. Dessa
laborationer kan ni ta med er och genomföra med era elever.
15.00-17.00
Staffan Frisörföretagarna kommer prata om:
Hur får vi elever att bli anställningsbara och stanna i frisörbranschen?
Presentation och diskussion kring yrkesprov, färdigutbildning och framtid!

Lördag 7 Sept: Frisörer/Stylister
10.00-17.00
Afrohair med Deshimona Nathanael från Salong My Sister Hair Stockholm!
Hon har jobbat med Etniskt hår i 14 år och jobbat mycket med foto, film och
modevisningar.
Hon kommer lära oss allt om lockiga hår.
Styling och löshår förmiddag
Klipptekniker/färg eftermiddag.
13.00-17.00 : Stylister
Makeup med inriktning på pedagogik

Söndag 8 Sept: Frisörer/ Stylister
09.00-15.00
Tävlingsseminarie för frisör och stylist.
Vi går igenom och reviderar tävlingsreglerna tillsammans med Hair Sweden.
Demo av tävlingsmoment (herr) och därefter arbetar vi praktiskt med valfritt
tävlingsmoment med coachning av Hair Sweden. Ni tar själva med material till det
tävlingsmoment som ni vill arbeta med under eftermiddagen.
Medtag: Du väljer själv vilket tävlingsmoment du vill fokusera på. Ta med den docka +
verktyg/material som behövs under dagen t ex. docka, stativ, fön, borstar, kammar, clips,
produkter, hårnålar, tänger och annat som kan behövas för momentet.
Är ni tävlingsintresserade på er skola? Oavsett om ni har varit med eller vill vara med och
tävla med era elever så är det här ni bör vara med för att få information, inspiration och
även ha möjlighet att påverka om ni vill ha några förändringar i vårt regelverk.

OBS! Meddela gärna på fredag om ni ej ska deltaga på söndagen.
Vid frågor kontakta Britt-Mari Jagedal
Email: bjagedal@gmail.com,
Mobnr: 0760-159998

Välkomna!
Styrelsen SFLF

