KURSOVERSIKT HØST 2018

Klipp // Farge // Inspirasjon

Oway Color Intro Oway sine enestående fargeserier med unik “Green Chemistry”-teknologi gir
håret ditt reparasjon, styrke og sunnhet. Få grunnleggende kunnskap i hvordan hver fargeserie
virker, og hvilke kreative muligheter som ligger i Oway sitt fargekonsept.
Oppdag Hcolor; verdens første profesjonelle hårfarge med biodynamiske ingredienser og rene
essensielle oljer. Velg mellom 95 permanente, ammoniakkfrie nyanser.

O&M Color Intro Fargeteori og hands-on i O&M CØR.color. Kanskje du er en som allerede har
tatt steget inn i O&M-familien og nå er klar for neste oppdatering? Eller er du nysgjerrig på
Original Minerals hårfarge og interessert i å vite mer om denne unike fargeserien? Da er dette
introkurset perfekt for deg! Få fargeinspirasjon samtidig som du oppdager fordelene med den
siste teknologien innen vår generasjons hårfarging. Serien er uten ammoniakk, PPD og
resorcinol.

Hnectar; en nyskapende, nektarbasert hårfarge,med integrert lysning (demi-permanent) med
organisk elderbær, kattost, papamiel og etisk yerba mate. Velg mellom 34 nyanser og løft trygt
1-3 nivåer på et ufarget hår.
Kurset passer for deg som ikke har jobbet med fargeserien før eller trenger en oppfriskning på
grunnleggende teori.

Det vil være teori fra kl. 10-12, og farge på modell eller hverandre fra kl. 12-15. Det kan være to
stk. per modell, som dere står for selv. Vi står for produkter. Valgfritt om man kun ønsker teori
eller vil være med på praktisk del.

Sted: Kurslokaler Egertorget, Karl Johans gate 20, Oslo
Kursholder: Christina Østby
Dato: 25. september
Tid: 10.00 - 15.00
Pris: GRATIS
Sted: Indie Hair, Iver Hesselbergs vei 3, Larvik
Kursholder: Christina Østby
Dato: 10. september
Tid: 10.00 - 15.00
Pris: GRATIS

Sted: Kurslokaler Egertorget, Karl Johans gate 20, Oslo
Kursholder: André Auster & Linda Hauge
Dato: 3. september
Tid: 10.00 - 17.00
Pris: GRATIS
Sted: Bergen, Thon Hotell Orion
Kursholder: Linda Hauge
Dato 18. september
Tid: 10.00 - 12.30
Pris: GRATIS

Herre workshop Push grensene når det kommer til teknikk og presisjon innen herreklipp, med
spesielt fokus på saks over kam-teknikk, maskinbruk, og skinfading. Du vil under hele kurset ha
mulighet til å stille spørsmål, og du vil få tett oppfølging gjennom hele dagen.

Oway pleie & styling Den første hårpleieserien som bruker essensielle oljer, hydrolater og rene
mikroniserte planter fra biodynamisk dyrking på Ortofficina - Oways egne biodynamiske gård.
Er du nysgjerrig på hva vi har å tilby innenfor kjemi, pleie, styling og hudpleie - trenger du en
innføring eller oppfriskning, nyheter og tips? Her vil du få en gjennomgang på hele Oway sitt
univers, filosofi og konsept.

Auster Creative Team starter med demoer på modeller, og på ettermiddagen vil dere praktisere
teknikkene på medbrakt modell. Modellene møter kl. 12.00. Lunsj er inkludert.
Vårt mål er at du skal sitte igjen med en følelse av trygghet i dagens herremarked ved bruk av
effektive teknikker som passer inn i dagens individualistiske motebilde. Kurset vil inneholde
teori og terminlogi, korrekt maskin- og sakseteknikk, verktøy og verktøybruk, samt form og
balanse.

Sted: Bergen, Thon Hotell Orion
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 18. september
Tid: 13.00 - 15.30
Pris GRATIS

Sted: Kurslokaler Egertorget, Karl Johans gate 20, Oslo
Kursholder: Team Auster
Dato: 8. oktober, 24.oktober
Tid: 10.00 - 17.00
Pris: 1990,Oway Beauty Biodynamiske hudpleieprodukter til kropp og ansikt. Produktene er Natruesertifisert, et meget strengt og gjennomgående kontrollorgan for naturlige produkter. 98,8 %
naturlige ingredienser, kun naturlige utvinningsprosesser samt resirkulerbar emballasje.
Dikson En kjent, italiensk merkevare som har eksistert i mange tiår. Kjent for sine innovative
patenter. Bred fargeserie med god salongøkonomi, farger, lysfarging og minicolor på ett og
samme fargekart. Diksonatura er en 100 % ren pleieserie med levende planter. På dette kurset
vil du få en gjennomgang av Dikson sine produkter, farger og kjemi. Du får informasjon om
nyheter og tips, samt mulighet til å stille spørsmål til vår dyktige fagkonsulent.

Sted: ICON Hairspa, St. Olavsgate 21 C, Oslo
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 4. september
Tid: 10.00 - 13.00
Pris GRATIS

Sted: Bergen - mer informasjon kommer
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 17. september
Tid: 10.00 - 13.00
Pris GRATIS

På kurset går vi gjennom produkter og konsept, og passer fint for deg som er nysgjerrig på
serien, eller som ønsker en oppfriskning.

Sted: Bergen, Thon Hotell Orion
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 18. september
Tid: 16.00 - 17.00
Pris GRATIS

Seiseta Hair Extensions Du vil få en nøye innføring i de forskjellige muligheter og teknikker
Seiseta Hair Extensions gir deg og din salong. Du velger selv hvilken teknikk du gjennomfører på
modell i den praktiske delen av kurset - du avtaler om du ønsker keratin- eller tape extensions.
Du vil utvide fagkompetansen din og det gir nye muligheter til inntjening, kunder og kreativitet.
Seiseta (Euro SoCap) er en av de største leverandørene på hair extensions og har stor bredde
i sitt sortiment. Indisk tempel hår, Expert /Classic, Russian hair, Remi-kvalitet, keratin/tape. Ta
kontakt så veileder vi deg i de forskjellige typer hår.
Du vil gjennom hele dagen få tett oppfølging av en av våre erfarne konsulenter med over 20 år
innenfor extensions.
Mer informasjon om lokaler kommer. Der tid ikke er angitt er det heldags, dagtid.
Vil bli spesifisert.
Velg den prisen som passer deg best:
 Startpakke + 5 pk. med keratinextensions + 1 produktpakke  Gratis kurs
 Startpakke + 5 pk. med Sticker Hair + 1 produktpakke  Gratis kurs
 15 pk. med keratinextensions + 1 produktpakke eller  Gratis kurs
 10 pk. med Sticker Hair + 1 produktpakke  Gratis kurs
 Kun kursavgift (hår og produkter kommer i tillegg)  2500,- kr.

Sted: Oslo
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 5. september
Tid: 09.00 - 16.00

Sted: Bergen
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 19. september
Tid: 09.00 - 16.00

Sted: Arendal
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 10. september

Sted: Trondheim
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 9. oktober
Tid: 10.00 - 17.00

Sted: Kristiansand
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 11. september
Sted: Stavanger
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 12. september

Sted: Ålesund
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 15. oktober
Tid: 10.00 - 17.00
Sted: Fredrikstad
Kursholder: Linda Hauge
Dato: 23. oktober
Tid: 09.00 - 16.00

Nilens Jord En makeup- og hudpleieserie med fokus på kvalitet, utviklet av naturens unike
råvarer og mineraler. Alle produktene er paraben- og parfymefrie og uten eteriske oljer.
Flere av produktene er allergisertifisert.
På kurset tar vi en gjennomgang av hele makeup- og hudpleieserien, samt salgstrening og fokus
på nyheter. Workshop har fokus på nyheter, med inspirasjon og makeup til ulike looks.

Kurs:
Sted: ICON Hairspa, Hegdalringen 19, Larvik
Kursholder: Hege Hyltén
Dato: 18. september
Tid: 11.00 - 13.00
Pris: GRATIS
Sted: ICON Hairspa, St. Olavsgate 21 C, Oslo
Kursholder: Hege Hyltén og Linda Olafsen
Dato: 24. september
Tid: 11.00 - 13.00
Pris: GRATIS
Sted: ICON Hairspa, Hegdalringen 19, Larvik
Kursholder: Hege Hyltén
Dato: 6. november
Tid: 11.00 - 13.00
Pris: GRATIS

Workshop:
Sted: ICON Hairspa, St. Olavsgate 21 C, Oslo
Kursholder: Hege Hyltén og Linda Olufsen
Dato: 24. september
Tid: 16.00 - 18.00
PRIS: GRATIS
Sted: ICON Hairspa, Hegdalringen 19, Larvik
Kursholder: Hege Hyltén
Dato: 6. november
Tid: 16.00 - 18.00
Pris: GRATIS

Klipp, farge og styling med Marianne Jensen Når Marianne klipper og setter farge på sine
looks, er det som å tre inn i en magisk verden av kjærlighet og hår. Hennes konstante fornyelse
av form og teknikk kommer fra hennes daglige arbeide, som hun gjør både på nasjonalt- og
internasjonalt plan. Marianne har mer enn 20 års erfaring, der både hennes håndverk og stil
konstant har utviklet seg i takt med tidens trend. Dette kan blant annet sees i diverse
internasjonale motemagasiner og på de priser hun har vært nominert til for sitt store talent og
kjærlighet til sitt fag. Du velger om du ønsker å være med på begge dager, eller kun én.

Styling og oppsettinger ICON samarbeider med Helène Lindsjø, Ann Marit Aamodt og flere fra
Studio Alf om å gi deg en inspirerende kveld viet til oppsett og styling av langthår. Vi er en gjeng
kursholdere med en spesiell lidenskap for langthårsoppsett og brudestyling. Vi har røttene godt
plantet i en lang tradisjon i Studio Alf samtidig som vi er rastløse, nysgjerrige og nyskapende.
Vår filosofi er at oppsett skal være enkelt og gøy. Denne kvelden vil vi guide deg gjennom
glamorøse, tøffe og romantiske frisyrer du kan benytte i julebordsesongen eller pynte en brud.
Vi gir deg teknikkene slik at du kan være kreativ.

Førstemann til mølla - begrensede plasser.
Deltaker velger selv fremkomstmiddel og betaler reise på egenhånd. Eksempelvis går det ferje
fra Larvik til Aarhus. Det er også flere alternativer med fly.

Sted: Aarhus, Danmark
Dato: 23. oktober
Kursholder: Marianne Jensen / Christina Østby
Tid: 18.30 - 21.00
Pris: 990,Sted: København, Danmark
Dato: 24. oktober
Kursholder: Marianne Jensen / Christina Østby
Tid: 18.30 - 21.00
Pris: 990,-

Sted: Oslo, mer informasjon om lokale kommer.
Kursholder: Team Studio Alf
Dato: 29. oktober
Tid: 18.00 - 20.00
Pris: 1290,-

Oway Westrow Academy Westrow Artistic Team er høyt ettertraktede instruktører til
eventer over hele verden.Teamet ligger i forkant på kreativitet, og etterstreber perfeksjonisme
ved å hele tiden flytte grenser i både moderne klipp og fargeteknikker.

Skreddersy et kurs for din salong?
Vi tilbyr å skreddersy ulike kurs basert på salongens behov og ønsker.
Eksempel på hva et slikt kurs kan inneholde:

Vi inviterer med oss frisører med minimum fire års erfaring, som ønsker å teste kunnskapene
sine, forbedre kunnskapene sine og samtidig ha det gøy! To dager med grunnleggende og kreativ klipp med fokus på Oway eksklusivt, og én dag dedikert til nye trender og inspirasjon - klipp
og farge med de to foregående dagene som utgangspunkt.

Grunnleggende kurs innen farger, produkter og utstyr:
Her vil vi fokusere på de brands som salongen ønsker mer kunnskap om, eller som er under
oppstart av en ny farge/produktserie.
Pris etter avtale.

Vi er gjerne behjelpelig med å skreddersy din reise med overnatting, ta kontakt med oss.
Påmeldingsfrist 10. september - førstemann til mølla!

Sted: Leeds, England
Kursholder: Westrow Artistic Team
Dato: 5. - 7. november
Pris: 890,- euro eks. reise og overnatting

Step by step veiledning i salong
Våre teammedlemmer kommer til deres salong og deler sin kreativitet, inspirasjon og kunnskap
rundt klipp, farge og styling . Dere vil jobbe på modeller under hele kurset med tett oppfølging
fra instruktøren. Her kan vi tilpasse om det ønskes kun fokus på farge, klipp eller styling.
Pris etter avtale.

Auster Academy kolleksjonsvisning og workshop
Auster Academy deler med dere sin siste kolleksjon for året. Kreativitet, nyskapning, trender,
og aktuelle teknikker innen klipp, farge og styling vil være hovedfokus. Med sin kompromissløse
kjærlighet til hår og mote jobber alltid Auster Creative Team for å inkludere deg som deltager
med mål om å pushe grensene dine innen teknikk, presisjon og en stil som passer inn i dagens
individualistiske motebilde.
Pris etter avtale.

Våre kursholdere

Våre kursholdere

Linda Hauge Frisør fra Oslo med 25 års erfaring.
Jobbet med kurs, show, som sensor og med
opplæring i mange år. Hun har vært tekniker og
produktrådgiver for E&G siden 2001. Linda har
fordypning innenfor farge og hair extensions, og deler
gjerne sin erfaring, tips og triks.

Linda Olufsen Norgesmester i makeup, og jobber
som kursholder og konsulent for Nilens Jord i tillegg til
frisør i Studio Alf hvor hun er med i det kreative
teamet. Linda jobber også i sminken i NRK og har en
stor lidenskap for makeupfaget hvor hun er både
nytenkende og kreativ.

Hege Hyltén Jobber som kursholder og
produktsjef for Nilens Jord, og har 20 års erfaring fra
hudpleiebransjen og som makeupartist. Hun har en
lidenskap for huden vår og har fokus både på
ingredienser, inspirasjon og salgsteknikker i kursene.

Albert Vicol Fascinert av vitenskapen og det tekniske
ved faget, handler det ikke for Albert om å bare kunne
gjennomføre en bra klipp, men å få en dyp forståelse
av teknikkene, hvordan de virker, kan kombineres,
og skreddersys. Han har stort fokus på verktøy og
den korrekte bruken av disse, for å oppnå best mulig
resultater effektivt, og for å unngå unødig slitasje eller
skader. Allikevel handler ikke alt om det tekniske, men
også det psykologiske, da kommunikasjon og evnen til å
lytte til kundene våre er elementert for å bli en
komplett og profesjonell frisør.

André Auster Mangeårig frisør, hårstylist og
kursholder. Han startet på sin karriere for 18 år siden
og har således opparbeidet seg god kjennskap i
bransjen fra flere ulike perspektiver; dette gjør at han
deler med seg interessant kunnskap som hjelper deg å
møte kravene som ligger i den økende bevisstheten hos
forbruker. Han legger tydelig fokus på hvordan du kan
skille deg positivt ut i mengden ved bruk av kunnskap
og gjennomprøvde metoder for effektiv
kommunikasjon i kundebehandling.

Christina Østby Frisør fra Larvik, med mange års
fartstid både som frisør og konsulent. Driver salongen
Indie Hair i Larvik, men er også fast konsulent i ICON
Hairspa. Hun holder produktkurs og fargekurs for
Original Mineral, og i tillegg ZenzTherapy, Organic
Hairspa og Living Proof. Hun er også medlem av
Intercoiffure.

Kim Auster Kim har jobbet med kurser og
visninger i over 18 år, og har sitt hovedfokus på
teknikk, presisjon og kreativitet ved bruk av
korrekte teknikker. Han har en energisk
tilnærming til faget og elsker å inspirere og dele av sin
kunnskap. Som kursholder er han opptatt av at alle
føler seg inkludert ved å skape et trygt rom for faglig
utvikling. Konsultasjon og kommunikasjon er
sterke fokusområder, men også det å ha det moro på
jobb og ikke ta livet alt for seriøst.

Team Studio Alf
Ann Marit Aamodt Kreativ leder i Studio Alf Art Team.
Frisør og Makeupartist. Ann Marit er en inspirerende
kursholder med masse gode tips og triks hun deler.
Hun har lang erfaring med kurs, foto, konkuranser etc
og har bl.a NM gull på merittlisten.
Helène Lindsjø Eier og daglig leder Studio Alf
Grensen.Har holdt kurs og visninger i inn og utland i en
årrekke og har en helt spesiell forkjærlighet for oppsett
og styling av langt hår. Bor nå deler av tiden i England
hvor hun henter mye inspirasjon til visningene.

33 13 95 10
Hegdalringen 19, 3261 Larvik
iconhairspa.no
post@iconhairspa.no

