“Baltic Beauty 2017”
13. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts
“MATU SKAISTUMA PASAULE”
PASAULE”
“Hairstyling Academy”
Academy”
Pieteikšanās semināriem pa tālr. +371 29247532 vai
izstādes laikā pie reģistratores hallē Nr. 1 pie 5. vārtiem.

3. novembris
Konferenču zāle Nr. 7 (halle Nr. 1, balkons)
11.00–
.00–14.30 CUT & COLOR with focus on Blonde
Blonde
2018. gada sezonas dāmu matu griezumu modes tendences Vācijā.
Griezumu tehnikas un krāsas receptūras blondiem matu toņiem. Kādos
gadījumos izvēlēties īpašus blondos toņus, pulveri vai krēmu matu
balināšanai. Krāsas pastiprinātājs un antikorekcija blondiem matiem.
Krāsu pārejas, harmonisku kontrastu radīšana, aktuāli krāsu toņi,
krāsas akcentu veidošana atbilstoši izvēlētajai griezuma formai.
Vada: Danja Bretmane (Dania Bredtmann) (Vācija), Мarina Lāce
(Latvija)
Dalības maksa: 30 EUR
15.00–
15.00–18.30

Semināra dalībnieku praktiskais darbs ar modeļiem

Konferenču zāle Nr. 6
11.00–
11.00–14.30 HAIR TATOO
Matu tetovējumi – neordinārs veids, kā pieteikt sevi jebkura vecuma
un dzimuma drosmīgām un ekspresīvām personībām, jo ar savām
rokām jūs radāt klientam vizuālo tēlu, kas pauž personības iekšējo
pasauli. Dažādu tehniku apraksts un demonstrācija – no vienkāršām
tehnikām līdz mākslas darbiem, instrumenti, praktiski padomi.
Sniedziet klientam prieku izpaust sevi!
Vada: Igors Konons, starptautisku frizieru konkursu laureāts
(Baltkrievija)
Dalības maksa – 20 EUR

Konferenču zāle Nr. 7 (halle Nr. 1, balkons)
15.00–
15.00–18.00 Full Fashion Look un frizūras gariem matiem
Semināra tēma – frizūras gariem matiem. Šodien tu vēlies būt spilgta
un izaicinoša, bet rīt, iespējams, stingra un lietišķa vai maiga un
romantiska... Kā pavēstīt pasaulei, kāda tu esi? Frizūru tehnikas gariem
matiem. Profesionāļi demonstrēs, kā tērps, grims un frizūra veido
unikālu klienta tēlu. Jūs neesat modē, jūs esat augstāk par to!
Vada: stilistes Inna Bučika, Jūlija Garkovska, dizainere Tatjana
Jefremova (Baltkrievija)
Dalības maksa: 20 EUR

Konferenču zāle Nr. 6
15.00–
15.00–18.00 Kungu matu griezumi un frizūras
Kungu matu griezumu, frizūru un krāsojuma tehnikas – no klasiskām
līdz radošām. Semināra mērķis ir dalīties unikālā pieredzē ar kolēģiem,
veidojot modernus kungu matu griezumus un frizūras, palīdzēt apgūt
darbu tehnikas, lai izveidotu ilgnoturīgas kungu frizūras gan ar gludām,
gan ar tekstūru akcentējošām formām.
Vada: Irina Sāre (Irina Saar), Aļona Turnova (Somija)
Dalības maksa: 20 EUR

Konferenču zāle Nr. 5
11.00–
–14.30 Koloristika bez kļūdām
11.00
Sarežģīta koloristika vienkāršā valodā ikvienam frizierim! Koloristikas
formulas un noteikumi, ar kuru palīdzību var iegūt jebkādus klientam
vēlamos krāsu toņus, ņemot vērā sākotnējo bāzi matu piesakņu zonā,
matu garumā un matu galos. Kā konsultēt klientu un kopā ar viņu
izvēlēties pareizo matu krāsu?
Vada:
Vada Маrija Tihomirova, Vladimirs Žmiļevskis (Latvija)
Dalības maksa – 30 EUR
15.00–
.00–20.
20.00

Semināra dalībnieku praktiskais darbs ar modeļiem

Konferenču zāle Nr. 7 (halle Nr. 1, balkons)
19.00–
19.00–22.00 “BERRYWORLD AWARD 2017”
2017
Aicinām visus frizierus uz vakara pasākumu “BERRYWORLD 2017”.
Konkursa dalībnieku apbalvošanas ceremonija un furšets, frizūru
kolekcijas, patīkami pārsteigumi no vadošajiem Latvijas un ārvalstu
stilistiem. Svētku noskaņojums garantēts!
Dalības maksa: 5 EUR

4. novembris
Konferenču zāle Nr. 2
11.00–
–17.00 Griezumi,
11.00
Griezumi, kam
kam nav nepieciešama veidošana
Seminārs frizieriem stilistiem! 2018. gada sezonas aktuālie matu
griezumi sievietēm. Matu griezumu demonstrācija un detalizēti
paskaidrojumi. Sejas ģeometrija un matu griezumi. Ponija zona kā
pamats sejas formas korekcijai. Apjoms pakauša zonā garu matu
griezumiem bez gradācijas! Теhnika Art Cut un tās veidi. Tekstūras
veidošanas tehnika un tās veidi. Frizūras apjoma aprēķināšana sejas
formas korekcijai. Griezuma ģeometrija 4 mēnešiem.
Vada: Аleksandrs Slavins, Natālijas Tuņikovskas Koloristikas un
griezumu ģeometrijas akadēmijas treneris (Maskava, Krievija)
Dalības maksa: 35 EUR

Konferenču zāle Nr. 5
11.00–
–14.30 Nevainojami blonds
11.00
Radošs seminārs tiem, kas vēlas rast praktiskas atbildes uz sarežģītiem
jautājumiem par matu balināšanu. Теhnologi atklās blondo matu toņu
daudzveidību un pastāstīs par darba niansēm, lai iegūtu nevainojami
blondu matu toni. Kardināla matu krāsas maiņa no tumšas uz gaišu,
krāsas korekcija pēc matu balināšanas mājās. Krāsojošo un tonējošo
produktu daudzveidība blondiem matiem. “Color System 21” – iespēja
iegūt 50 blondo matu toņu nianses 10 pakāpju sistēmā.
Vada: Маrija Tihomirova, Vladimirs Žmiļevskis (Latvija)
Dalības maksa: 30 EUR
15.00–
15.00–19.30

Semināra dalībnieku praktiskais darbs ar modeļiem

Konferenču zāle Nr. 4
11.00–
–14.30 Indola Smart
11.00
Smart Color & Care. Gudri risinājumi
Jaunā “Indola”. Jaunās paaudzes matu krāsa un kopšana. Būt radošam
tagad ir vienkārši! No ielu stila līdz matu sakārtojumam salonā.
Uzziniet, kā vienkārši radīt aktuālus matu sakārtojumus – tik vienkārši
kā viens, divi, trīs. Mācieties no mūsu ekspertiem jaunas tehnikas,
kuras šajā sezonā obligāti ir jāizmēģina, – lieliski matu griezumi,
radošas krāsošanas tehnikas. Ieklausieties mūsu vēstnešu gudrajos
padomos un atklājiet veidošanas tehniku daudzveidību.
Vada: Jeļena Vasariene, zīmola “Indola” vēstnese Baltijas valstīs
Dalības maksa: bez maksas

Konferenču zāle Nr.7
17.00
Gènevie Collection 2018 by Estel
Мeistarklase no kolekcijas “Gènevie 2018”, akadēmija “ESTEL”.
Mūsdienu matu krāsošanas metodes. Dāmu un kungu matu griezumi.
Frizūras gariem matiem.
Vada: Andrejs Pulins, Ņikita Kavlakans (Sanktpēterburga, Krievija),
Darja Bogdanova (Maskava, Krievija)
Dalības maksa: 35 EUR

5. novembris
Konferenču zāle Nr. 2
11.00–
11.00–14.00 Krāsu dizaina tehnikas “GRADIENT”
Krāsu dizaina tehnikas ar pakāpenisku pāreju, strādājot vienlaikus ar
vairākiem krāsu toņiem. Ātrās krāsu tehnikas, krāsas izgaismošana,
šķipsnu krāsošana un kolorēšana.
Vada: Маrija Tihomirova, Vladimirs Žmiļevskis (Latvija)
Dalības maksa: 30 EUR
15.00–
15.00–19.00

Semināra dalībnieku praktiskais darbs ar modeļiem

Konferenču zāle Nr. 7 (Halle Nr. 1, balkons)
14.30–
14.30–19.00 Hair Cut & Style by Andy Larisch
Frizūru kolekcija “Pure Identity 2018” – matu griezumu, frizūru un
matu krāsošanas tehnikas.
Vada: Andi Larišs (Аndy Larisch) (Vācija)
Dalības maksa: 20 EUR

Konferenču zāle Nr. 7 (halle Nr. 1, balkons)
11.00–
11.00–14.00 Balayage un Handsfree tehnikas
Apgūstiet aktuālas krāsošanas tehnikas – Balayage, Ombré un citas
Handsfree tehnikas. Ar šo tehniku palīdzību varēsit klientam radīt
radošus un neatkārtojamus matu krāsu toņus.
Vada: Danja Bretmane (Dania Bredtmann), Маrina Lāce (Latvija)
Dalības maksa: 30 EUR
15.00–
.00–19.00

Semināra dalībnieku praktiskais darbs ar modeļiem

