“MATU SKAISTUMA PASAULE”

“HAIRSTYLING ACADEMY” SEMINĀRI
Halle Nr. 1
14. oktobrī
Semināru zāle Nr. 105
11.00

Bērni un afrikāņu bizītes
Afrikāņu bizītes ir blīvāks pinuma veids, kas dod iespēju tās nēsāt ilgāk. Šīs bizītes var pīt gan no saviem matiem, gan arī papildināt ar
sintētisku materiālu, sauktu par kanekalonu. Seminārā apgūsiet afrikāņu bizīšu pīšanas pamatus un uzzināsiet, kā pareizi uzsākt pīt, kā piepīt
sintētisko materiālu un kā apstrādāt bizīšu galus. Seminārs paredzēts visiem, kas vēlas iemācīties pīt afrikāņu bizītes – kā frizieriem, tā arī
māmiņām ar bērniem. Būs arī atļauta videofilmēšana, lai mājās varētu atkārtot redzēto. Iegūtās zināšanas otrajā daļā varēs apgūt praktiski.
Vada: Olga Feldmane un Marija Jermolajeva (Latvija)
Dalības maksa: 20 EUR

13.30

Afrikāņu bizīšu nianses vai kas ir jāzina, lai izveidotu kreatīvu afrikāņu frizūru
Afrikāņu bizītes – afrikāņu bizītes, box braids, zizi bizītes. Pinumu veidu patiešām ir daudz. Tādēļ arī daudz jautājumu – cik ilgi var nēsāt
afrikāņu frizūru, kā to pareizi kopt, kādus materiālus labāk piepīt. Pieredzējuši meistari atklās noslēpumus un vissmalkākās nianses frizieriem
un visiem, kuri grib izmēģināt afrikāņu frizūru, bet nezina, kādu stilu izvēlēties. Afrikāņu frizūras dažādiem matu tipiem. Tehnikas, kas
palīdzēs radīt kreatīva stila afrikāņu frizūras.
Vada: Olga Fedenko, Veronika Kuzņecova, Kristīne Ivanova (Latvija)
Dalības maksa: 20 EUR

Semināra dalībnieki un ikviens interesents var piedalīties konkursos “Afro frizūras – ikdienas stils” vai “Afro frizūras – kreatīvais stils”.
Konkursu dalībniekiem būs pārsteigumu balvas. Konkursiem var pieteikties iepriekš pa tālr. 26958242.
16.00–19.00 Barbershop. Tā ir klasiskā salona skūšana – iemācies skūt pareizi!
Ja uzskati, ka esi īsts profesionālis, meistarklase ir domāta tieši tev! Apmeklējot meistarklasi, tu iegūsi jaunas zināšanas un iemācīsies skūt
pareizi. Uzzināsi jaunas nianses par klasisko skūšanu. Redzēsi labākās tehnikas un pareizu skūšanās procesu. Teorētiskā daļa: instrumenti,
tehnikas, pamatprincipi. Praktiskā daļa: pareiza klienta pozīcija krēslā. Rugāju analīze pareizas skūšanās tehnikas izvēlei. Rugāju
sagatavošana skūšanai. Sejas ādas pareiza sagatavošana pirms skūšanās procesa. Skūšanās process. Pēc skūšanās procesa iekšējo audu
dezinfekcija, ādas mitrināšana.
Meistarklasi vadīs Raitis Reteris, “ESFE Barbershop” līderis, pieredzējis meistars, pasniedzējs no Liepājas, kurš laika gaitā zināšanas smēlies un
ar tām dalījies ar jaunajiem meistariem ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā un Skandināvijā. Raitis piedalījies projektā “EDGE Barbershop” vienā no
labākajiem Norvēģijas klasiskajiem barbershopiem. Savukārt ar “Inch Oslo” nokļuvis “Nordic Hair Awards” finālā 2019. gadā.
Vada: Raitis Reteris (Latvija)
Dalības maksa: 20 EUR

15. oktobrī
Semināru zāle Nr. 105
12.00–15.00 Frizūru kolekciju veidošanas tehnika
Unikāla iespēja iepazīties ar matu griezumu un frizūru veidošanas tehnikām no Turcijas kolekcijas “Morfose 2022”.
Frizūru kolekcijas veidošanas tehnika soli pa solim: krāsošana, griezums, frizūra.
Vada: Mesuts Jeriks (Mesut Yörük) (Тurcija)
Dalības maksa: 20 EUR
Semināru zāle Nr. 1 (vestibils)
15.00–18.00 “Modes tendences 2023” dāmu un kungu matu griezumiem. Griezumu tehnikas ar profesionālajām matu mašīnītēm
Matu griezumu tehnikas profesionāļiem: tekstūras veidošana, slicing, point cutting, filēšana, slīpais griezums, graduēšana. Griezuma tehnika
Flick & Smack. Matu griezumu formas un to kombinācijas. Matu griezumu tehnikas tiks demonstrētas uz dāmu un kungu modeļiem gan īsiem,
gan gariem matiem.
Vada: Eness Dogans (Enes Dogan) (Vācija), “WAHL Artistic Team” treneris un praktizējošs meistars
Dalības maksa: 90 EUR

16. oktobrī
Semināru zāle Nr. 105
11.00–14.00 Painting & Colormelting
Ātras un vienkāršas balināšanas un kolorēšanas tehnikas, kuras varēsiet izmantot savā salonā jau rīt. Tehnika Glossing. Plastiskas krāsu
pārejas no tumšiem toņiem uz gaišiem, no aukstiem uz siltiem, plūstošu, pakāpenisku vēso toņu pāreju veidošana no 7. līdz 8., 9., 10. krāsas
toņa dziļumam.
Vada: Danija Bretmane (Dania Bredtmann) (Vācija)
Vietu skaits ierobežots!
Dalības maksa: 20 EUR
Informācija un biļešu rezervācija:
+371 29217560; e-pasts: jevsejeva@skaistum.lv

