16. Baltijas apvienotais projekts “Baltic Beauty 2021”
“MATU SKAISTUMA PASAULE”
(Rīga, Ķīpsalas iela 8)

Hairstyling Academy
10. decembris

12.00–16.30 Kristaps Slakters-Zvejsalnieks (Latvija)
“Veiksmīga formula. Bārddzinis – eksperts”
12.00–14.00 1. daļa. Bārdas dizains
Bārda – tas ir ļoti aktuāli. Skaistas bārdas panākumu atslēga ir pareizi izvēlēta forma, kuras izveidi
vislabāk uzticēt ekspertam. Bārdas modelēšana – koptas formas veidošana, pamatojoties uz sejas
morfoloģiskajām īpašībām. Profesionāla bārddziņa darba kultūra. Klienta kartītes
aizpildīšana. Darba plānošana, ādas un apmatojuma analīze. Shēmu zīmēšana un apzīmējumu
atšifrēšana. Kā pareizi audzēt un kopt bārdu, lai tā saglabātu skaistu un koptu
izskatu. Pieprasītākie matu, ūsu un bārdas stili. Mūsdienu matu griezumu metodes.
14.00–14.30 Pārtraukums
14.30–16.30 2. daļa. Četri modeļi – soli pa solim ar darba demonstrāciju.
Unikāla iespēja iepazīties ar Kristapa Slaktera-Zvejsalnieka personīgi izstrādāto apmācības
metodi.
Dalības maksa klātienē – 40 EUR, dalības maksa tiešsaistē – 30 EUR
17.00–20.00 Una Jansone (Latvija)

Hair Tattoo

Matu tetovējumi – veids, kā personalizēt savu tēlu un izcelt identitāti. Ātras pārvērtības. Piemēroti
abiem dzimumiem – gan sievietēm, gan vīriešiem, gan bērniem. Tiks rādītas tehnikas vieglākai
un ātrākai matu tetovējumu veidošanai. Līniju, pildītie, 3D, krāsainie tetovējumi, tetovējumi
bērniem – smaidiņi (emoji). Izklāsts par nepieciešamajiem instrumentiem un kosmētikas
produktiem. Seminārs domāts jauniem speciālistiem.
Darba valoda: latviešu
Dalības maksa klātienē – 15 EUR, dalības maksa tiešsaistē (“Zoom” platformā) – 10 EUR

11. decembris
11.00–12.00 Pjotrs Palčejs (Latvija)
Instrumenti matu griezumiem
Seminārs meistariem profesionālo prasmju pilnveidei, lai izvēlētos sev piemērotākos instrumentus
optimālam matu griezumam. Personīgo instrumentu profilakse, lai tie kalpotu ilglaicīgi. Katra
semināra dalībnieka profesionālo matu šķēru diagnostika un asināšana.
Dalības maksa klātienē – 15 EUR

12.30–15.30 Helena Kuorti (Helena Kuortti) (Somija)
Somijas čempione, vairākkārtēja starptautisku frizieru konkursu uzvarētāja, sudraba medaļas
ieguvēja (dāmu frizūru tehniskā kategorija), trenere un starptautiskās klases tiesnese pasaules
čempionātā “OMC HairWorld 2010”
Mākslinieciska tehnika – vakara frizūras gariem matiem
Radošs seminārs tiem, kuri vēlas pilnveidot savu meistarību dāmu vakara frizūru veidošanā gariem matiem.
Semināra gaitā jūs iepazīsiet daudzveidīgas, mūsdienīgas vakara frizūru veidošanas tehnikas gariem matiem un
iespējas, ko tās sniedz. Uz četriem modeļiem tiks demonstrēti frizūras formas veidošanas noslēpumi. Jūs sev
atklāsiet jaunas nianses un profesionālos meistarstiķus darbam ar gariem matiem. Tie, kuri vēlēsies, pēc semināra
varēs pieteikties tālākai digitālajai apmācībai, kurā ietverta praktisku darbu izpilde uz modeļiem vai manekena
galvām un noslēguma atestācija, kā arī diploma ARTHAIRFINLAND saņemšana.
Dalības maksa klātienē – 20 EUR
16.00–19.00 Marija Jermolajeva (Latvija)

Afro marry – breiding

Afrikāņu frizūra. Šajā gadsimtā tās nav tikai bizītes. Afrikāņu matu kopšanas industrija pēdējā
desmitgadē ir strauji izplatījusies visā Eiropā un pamazām iekaro arī Baltiju. Arvien vairāk klientu
ir iecienījuši šo stilu, lai personalizētu tēlu un izteiktu savu identitāti. Seminārs ir domāts visiem,
kas vēlas pamēģināt ko jaunu. Nevajag būt friziera diplomam, lai mācītos pīt afrikāņu bizītes
dažādās tehnikās un piedāvātu to kā maksas pakalpojumu. Jūs uzzināsiet, kas ir afrikāņu aste,
veidota ar gumiju, 3D bizītes, afrikāņu frizūra “Ūdenskritums” un kādi vēl ir afrikāņu frizūru veidi.
Pīšanas tehnika soli pa solim, bizīšu pīšana, izmantojot materiālus un bez tiem.
Dalības maksa klātienē – 20 EUR, dalības maksa tiešsaistē (“Zoom” platformā) – 15 EUR

12. decembris
12.00–15.00 Marija Tihomirova (Latvija)
NEakadēmiska koloristika
Pigmentu analīze krāsojošo produktu sastāvā un šo zināšanu izmantošana praksē. Kā iegūt 100
% sirmu matu pārklāšanu. Matu apstrāde pirms krāsošanas. Dažādas matu krāsošanas tehnikas
krāsu toņu iegūšanai no tumšāka uz gaišāku.
Dalības maksa klātienē – 20 EUR, dalības maksa tiešsaistē (“Zoom” platformā): 15 EUR

15.30–18.30 Danija Bretmane (Dania Bredtmann) (Vācija)
Matu krāsošanas tehnikas
Jūs iepazīsieties ar vācu matu krāsošanas un šķipsnu balināšanas tehnikām “Strahnenfreude”,
“Farbrausch” un “Hellefreude”. Būs daudz blondo un pasteļtoņu ar pārejām uz crazy toņiem.
Dalības maksa klātienē – 20 EUR, dalības maksa tiešsaistē (“Zoom” platformā): 15 EUR

ŅEM VĒRĀ!
Apmeklējot seminārus klātienē, būs jāuzrāda derīgs ES sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs
dokuments!

KĀ REĢISTRĒTIES SEMINĀRIEM?
1. Izpēti “Hairstyling Academy” programmu.
2. Raksti pieteikumu brīvā formā (+371 29217560, jevsejeva@skaistum.lv), norādot savu vārdu, uzvārdu un
seminārus, kurus vēlies apmeklēt.
3. Pieteikumā obligāti norādi, vai semināru apmeklēsi klātienē izstādē “Baltic Beauty 2021” Ķīpsalā vai vērosi
tiešsaistē (“Zoom” platformā).
4. Trīs dienu laikā pēc reģistrācijas uz e-pastu saņemsi apstiprinājumu un rēķinu.
5. Izņem semināra ieejas karti pie 5. vārtiem Izstāžu centrā Ķīpsalā, sākot no plkst. 11.00.
Dalības maksā ietilpst arī izstādes “Baltic Beauty 2021” ieejas biļete.
Biļešu rezervācijai:
Tālr.: +371 29217560
E-pasts: jevsejeva@skaistum.lv

