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UTBILDA DIG TILL MAKEUPARTIST HOS

DR E A M

T EAM

by

.FÄRG

COLLE CTI O N

”Det börjar med en dröm men sen
måste du omvandla det till ett mål.”
Hej! Nu håller du nummer 2 i handen av
.FÄRG magazine. En tidning som redan
från första numret nu har utökats med 12
sidor. Den är fullspäckad med sköna inspolooker, How to’s genom facecharts
och reportage. Tveka inte att höra av dig
om du har något förslag på vad vi ska ha
med i tidningen! Du mailar mig direkt på
birgittalagerholm@makeupstudion.com
En av de roligaste saker jag vet är att få
möta människor och hjälpa dem på rätt
väg mot att uppnå sina mål. Och just
det här med mål är viktigt. För att bara
drömma kommer inte hjälpa dig dit. Det
börjar med en dröm men sen måste du
omvandla det till ett mål. Ett mål är något
du verkligen kan definiera, något du kan
mäta OCH det är tidsbestämt. Säg att
du nu drömmer om att bli makeupartist.
Bra då har vi drömmen! Om vi nu ska
konkretisera det till ett mål så är det viktigt att ställa sig frågan VAD betyder det
för dig att du arbetar som makeupartist?
Detta eftersom det kan betyda olika saker
för olika människor. Vissa är helt nöjda
med ett fast jobb i en butik och andra vill
frilansa i Paris eller New York. Vi säger att
du vill frilansa i Paris, då måste vi stämma
av att målet är mätbart. När anser man
att du kan säga att du faktiskt lever på att
frilansa i Paris? Är det när du har kontakt
med 5 olika fotografer som du gör jobb
med – minst 12 i månaden? Är det när
du är signad av en agentur? Eller när du
jobbar med en designer och får minst x
antal jobb i månaden?

4 www.färgcollection.se

Det här är något som bara du kan bestämma och det kan vara så att man faktiskt måste påbörja en utbildning till makeupartist och prova på ett antal olika saker
inom yrket innan man kan sätta upp sitt
slutliga mål med karriärsvalet.
– NÄR ska du ha uppnått ditt mål? Sist
men inte minst måste du ge dig själv en
dealine. Först när du har jobbat igenom
dessa punkter så kan du börja titta på vilka olika delmål du kan sätta upp som en
del av en handlingsplan och den kommer
garanterat att underlätta för dig att uppnå
ditt mål. Vår tanke är att du ska gå ut
från oss med den typen av handlingsplan.
Alltså en handlingsplan som du har gjort
upp med ditt mål i åtanke och med hjälp
av oss.
Just för att jag brinner för att se människor
förvandla sina drömmar till mål och slutligen till framgång gör att jag har skapat
Dream Team by .FÄRG – ett team som
kommer att ha några få utvalda deltagare
som verkligen har kämpat för att nåt dit
dom vill. Ett team som .FÄRG väljer att
stötta på olika sätt som med mentorskap
och på andra sätt. På sidan 22 presenterar vi vår första Dream Teamdeltagare
- Emilie Almstedt, en tjej som har jobbat
grymt hårt och nu representerar Sverige i
Tiodans. Trevlig läsning!

BIRGIT TA L AGERHOLM

Chefredaktör, VD Makeupstudion Education
& Grundare av .FÄRG Collection

DRÖMMER DU
OM ATT BLI
MAKEUPARTIST?

”

Superbra skola! Bra utbildningsplan
som täcker allt man behöver, underbara
lärare, grymma produkter.
- Sandra U, elev Malmö

KÄLLA: RECO.SE

”

”

Makeupstudion har verkligen
förändrat mitt liv! Att gå denna
utbildning är det bästa beslut jag
någonsin har tagit. Klasskompisar för
livet och lärare som verkligen tror på
en och visar hög standard. Kort och
gott - världens bästa skola, enligt mitt
tycke. - Regina N, elev Stockholm

”

Med19 års erfarenhet av att utbilda
PROFESSIONELLA MAKEUPARTISTER
och med internationella samarbeten i London
samt New York räknas Makeupstudion
Education som en av Sveriges absolut
främsta makeupartistskolor. Vi erbjuder
skickliga lärare, små klasser med fokus på
varje elev och en väska med penslar och
smink till ett värde av 27.000 kr.

KÄLLA: RECO.SE

LÄS MER OCH ANSÖK PÅ WWW. MAKEUPSTUDION.COM
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.FÄRG INTERVJU

VI UTBILDAR

HEJ ANNE, OCH GRATTIS! DU HAR JUST VUNNIT
SM I MAKEUP! HUR KÄNNS DET?
Tack, det känns jättebra! Jättekul!
HUR KOM DET SIG ATT DU STÄLLDE UPP?
Jag har tittat varje år och känt att - Äh, det där kan väl jag också
göra! - Så nu var det dags, det var ju liksom lite upp till bevis,
så jag sökte och kom med.
OCH HUR TÄNKTE DU NÄR DU DESIGNADE DIN
MAKEUP?
Temat var ”Into the dark” så jag tänkte att de flesta nog skulle
välja att göra något gothaktigt så jag ville dra det ett steg längre.
Mer till vad är läskigt men som ändå blir intressant och snyggt?
Jag har alltid tyckt om de där konstiga cirkussällskapen från
-30talet som har just den typen av sminkningar. Lite Tim Burtoninspirerat sådär. Konstigt, experimenterande men vackert.
Någonstans där hittade jag min inspiration och jobbade fram
min idé.
OCH HÅRET VAR JU JÄKLIGT HÄFTIGT, VEM GJORDE DET?
Det gjorde jag.
HÄRLIGT ATT HÖRA! HUR GJORDE DU DET?
Jag tog syntethår som jag crepade och tuperade upp innan jag
satte upp det.
MEN DET VAR JU INTE BARA DEN ”INTO THE
DARKSMINKNINGEN” SOM DU BEHÖVDE GÖRA?
Nej, jag gjorde en klassisk skönhetsmakeup som var en sotning
med röda läppar.
SÅ NU STÅR DU HÄR SOM SVENSK MÄSTARINNA
I MAKEUP, HUR HAR DU EGENTLIGEN TAGIT DIG
HIT?
Ja, det började med att jag gick er utbildning 2004.
HUR VAR DET DÅ?
Det var verkligen jätte, jätteroligt på alla sätt och vis. Det var
jättespännande och jag känner att jag inte kunde ha valt en bättre skola. Allt jag lärde mig både ur tekniksynpunkt och hur man
beter sig i branschen var rätt och det har jag fått bevisat om
och om igen när jag började jobba. Det var inget jävla trams på
utbildningen helt enkelt.

TIDIGARE ELEV ANNE HANSSON

OKEJ, SKÖNT ATT HÖRA!
Jamen det var ju så det var…!
VAD VAR DET FÖRUTOM REN MAKEUPTEKNIK
SOM DU KÄNNER ATT DU LÄRDE DIG MEST AV?
Att det inte bara räcker att vara duktig. Att man måste vårda
sina kontakter, man måste vara beredd på att arbeta med sin
personlighet och man måste vara social, flexibel och ha tålamod. Sen också det här med att man ska ”så frön” och nätverka var man än är och att det är mycket där tålamodet kommer
in. De frön man sår kan blomma fullt efter tre år. Först då
kanske den där designeleven man kom i kontakt med för tre
år sen har blivit en etablerad modedesigner och man verkligen
kan göra de stora, coola, välbetalda jobben tillsammans. Sen
lärde jag mig att det är viktigt att man är äkta, att man vågar stå
för den man är och det man kan. Kör man fejkbimbostilen blir
man inte långvarig. Och kanske det viktigaste av allt, att man
är snäll! Man kommer mycket längre med att man är snäll mot
folk än att man har vassa armbågar.
HAR DU NÅT SISTA ORD PÅ VÄGEN FÖR DE SOM
ÄR NYBAKADE MAKEUPARTISTER ELLER DRÖMMER OM ATT BLI DET?
Var snäll som sagt och ödmjuk för det finns ALLTID nya saker
att lära sig.
Efter skolan frilansade Anne i Skåne och sen fick hon erbjudandet att bli verksamhetschef och starta upp vår skola när
vi startade den i Malmö. Det gjorde hon galant och efter två
år kände hon sig redo att lämna över uppdraget och flytta till
London förjobb som frilansande makeupartist där. 2 år senare
kom hon tillbaka till Sverige och idag jobbar Anne som makeuplärare på Plusgymnasiet i Malmö. 

I årets SM
hade Anne
och resten av
deltagarna
endast en
timme på sig
att slutföra sin
fantasisminkning.

I 19 år har Makeupstudion Education utbildat framgångsrika
Professionella Makeupartister. I november gick Svenska Mästerskapen
i Makeup av stapeln. Vem var vinnaren, om inte Makeupstudion-utbildade

ANNE HANSON!

av BIRGITTA LAGERHOLM
foto MARKUS KINNUNEN & SVENSKA HUDTERAPEUTERS RIKSORGANISATION
6 www.färgcollection.se
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WWW.FARGBLOG.COM

@ANGIE_ ARTSTYLE
är en bloggande
makeupartist och hårstylist
som lägger upp massvis med
kreativa och inspirerande
sminkningar.

blogginspo!
I .färg-bloggen kan du läsa minst ett nytt inlägg om dagen.
Här finns massvis med inspiration, både för makeupartister och
dig som inte är utbildad men älskar smink!
Hos
@MAKEUPBY_EV21 som
är en självlärd makeupartist
hittar du massvis med snygga
ögonmakeuper matchade
med läppar, oftast i fina
kollage!

VILKA ÄR VI?
Högst upp i .färg-bloggen
kan du läsa en
presentation om oss och
vad vi står för!

instagramspaning!

TA
G HIT
I
D
R
LÄ
Till höger om presentationen hittar du vårt
arkiv sorterat i kategorier. Bland annat
kan du kolla in snygga sminkningar av
våra fantastiska lärare, beauty & haute
cotour-looker, vad våra tidigare elever
gör, eller varför inte inspo-kategorin som
är fullproppad med ren och skär
sminkinspiration!

Vi har listat några av Instagrams hetaste makeupartister just nu,
känner du igen dem eller kan vi hjälpa dig att hitta en ny favorit?
H Ö G E R S PA LT E N

@HUDABEAUTY
är en riktig kändis inom
sminkvärlden! Hon bloggar
om både skönhetsprodukter
och smink. Dessutom delar
hon gärna andras inlägg
som taggats med
#hudabeauty.

#fargcollection
GLÖM INTE ATT KOLLA IN .FÄRGs EGNA HASHTAG
#f ar gcollection! HÄR KAN DU HITTA INSPIRERANDE
SMINKNINGAR OCH TIPS OM VÅRA PRODUKTER. SE
DESSUTOM TILL ATT FÖLJA OSS PÅ
@f ar g_makeups tudion FÖR ATT SE VAD SOM HÄNDER I
VÅR VÄRLD!

N

Y

T
KA

EG

O

RI

!

Bloggens högerspalt hålls
uppdaterad med aktuell
information om .FÄRG
Collections webshop,
kampanjer, erbjudanden
och tävlingar. Här kan
du också söka i bloggen
om du letar efter något
speciellt.

FAC E O F T H E W E E K
I kategorin
FACE OF THE WEEK
sminkar och fotar vår
makeupartist Rasmus
frivilligt anmälda
modeller.
Vill du vara ett av våra faces? Maila då
sandrasamuelsson@makeupstudion.com

8 www.färgcollection.se
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.FÄRG INTERVJU
jag i ettan till att lägga en väldigt naturlig makeup. Det var i
tvåan på gymnasiet som gränsen mellan manligt och kvinnligt
började suddas ut och makeupen blev mer kvinnlig.
Vad fick du för reaktioner från omgivningen då?
Inga speciella. När jag började gymnasiet flyttade jag till Mora
och det var lite mer öppensinnat än Malung där jag växte upp,
plus att jag ju gick estetisk linje så där var det ingen som direkt
höjde på ögonbrynen när jag kom sminkad som kvinna. Sen är
det ju också så att jag skiter blankt i vad folk tycker. Jag måste
ju få vara jag! Egentligen är det väl ganska primitivt att det ska
behövas diagnoser för personlighetsdrag och namn på sexuella
preferenser för att man ska bli tagen på allvar?
Verkligen – jag kan inte se att någon vits med det alls. Hur har din familj
stöttat dig i det här?
Min familj har alltid stått bakom mig i alla lägen och jag hade
nog varken tagit mig igenom skolgången eller dit jag är idag utan
deras stöd.

N Y FIK EN PÅ

KALEIDOCOLOURS

När visste du att det var makeupartist du ville bli?
Jag kommer inte ihåg riktigt exakt när tankarna på att jobba med
makeup började formas. Fram tills någonstans halvvägs igenom
andra året på gymnasiet så hade jag nog flera olika idéer om vad
jag skulle vilja hålla på med efteråt. Men när jag väl hade bestämt mig och pratat igenom allt med mina föräldrar så började
sökandet efter utbildningar ganska direkt.
Hur hittade du till oss och vad var det som gjorde att du valde oss som
skola?

TIDIGARE ELEV RASMUS PETTERSSON

Jag googlade och mamma som är väldigt duktigt på att granska
kritiskt hjälpte till att kolla igenom alla skolorna och då kände vi
båda två att vi fick mest seriöst intryck av den här. Sen att kontaktnätet var så stort var ju också väldigt positivt och det märkte
man ju om inte annat när vi fick gå ut och jobba för Julgalan
med 40 av Sveriges största artister och mängder med dansare
och branschfolk.
Just det, du gjorde Julgalan! Hur var det?
Nervöst från början men man lärde sig verkligen att man måste
våga ta kontakt och det har verkligen gett bra kontakter inför
framtiden.
Utbildningen då… Du var ju duktig på att sminka redan innan. Dom
flesta som kommer hit har ju inte alls sådana förkunskaper som du. Lärde
du dig nåt nytt?
Ja, verkligen! Jag känner att jag har förbättrat mina tekniker avsevärt och eyeliner lade jag typ inte alls innan jag började här.
Nu är det nästan alltid en eyeliner med i mina sminkningar. Sen
är det roligt för jag har fått jättemycket positiv respons på olika
sajter där jag har lagt upp mina bilder. Både innan och efter
utbildningen. Där skriver de att de verkligen ser skillnad och att
jag är mycket mer tekniskt kunnig och avancerad nu. Sen tycker
jag att jag har lärt mig massor om hur arbetslivet fungerar och
hur man ska bete sig.
Jaha Rasmus, slut på intervjun för den här gången men jag önskar dig all lycka i framtiden och ser fram emot fler supersnygga
sminkningar från dig för .FÄRG Collection.
Tack! 

av BIRGITTA LAGERHOLM foto RASMUS PETTERSSON

Han är bara 19 år och ändå har han
redan hunnit påbörja sin karriär både
som makeupartist och modell med
kontrakt för .FÄRG Collection.
Möt Rasmus Pettersson eller
Kaleidocolours som han också kallar sig.
En fantastisk man, pojke, kvinnlig
modell och framför allt förebild i ett. En
förebild som speglar det .FÄRG står för
– Breaking Makeup Boundaries.
Birgitta Lagerholm slog sig ned för en
pratstund med Rasmus.

Första gången jag mötte Rasmus trodde jag att det var en tjej
som hade kommit för att söka till vår makeupartistutbildning.
En ung, mycket vacker och välsminkad tjej. Men som sen, lite
förvånande, presenterade sig som Rasmus. Jag älskade det! Att
han känner sig trygg i att se så oerhört kvinnlig ut och ändå
lugnt presenterar sig som man. Att han vågar stå för vem han
är. Ju mer vi pratade där under antagningsintervjun desto mer
kände jag att det var något väldigt speciellt med Rasmus och ja,
magkänslan stämde. Redan innan han tog sin examen erbjöd jag
10 www.färgcollection.se

honom jobb som makeupartist och modell för oss. Allt efter att
ha sett alla otroliga bilder och mejker han la upp på Facebook.
Men till lika stor del också för den person han visade sig vara
och det han står för. För mig personifierar verkligen Rasmus det
som .FÄRG Collection står för – Breaking Makeup Boundaries.
Idag arbetar han halvtid för oss med att producera makeupbilder för vår blogg och för vår övriga marknadsföring. Han
sminkar och fotar allt själv. I det här numret kan du se flera av
Rasmus fantastiska sminkningar och följer du vår blogg har du
garanterat sett ett antal fler av hans jobb.
Hur kändes det att få den typen av jobberbjudande redan innan du hade
gått ut från utbildningen?
Ja, det var så lustigt för veckan innan hade jag precis sagt till min
mamma när vi pratade i telefon, att jag så gärna skulle jobba
här för att jag verkligen gillar stämningen, alla i personalen är så
trevliga och också för att jag tycker att sminket är så bra. Och så
kommer du med den frågan! Jag blev helt paff och visste inte
om du menade allvar först. Men så klart blev jag jätteglad både
för att ni så tydligt visar att ni tror på mig men också för utmaningen i att få skapa nya sminkningar varje dag och verkligen
sätta prägel på .FÄRG Collection. De känns helt enkelt skitbra,
säger Rasmus och ler.
Men om vi backar lite nu. Hur länge har du hållit på med smink?
Ja, säger Rasmus, jag började nog redan som 10åring att experimentera med Halloweensmink. Och när jag gick på högstadiet
hade jag vågat ta steget vidare till en mer alternativ stil. Mer typ
emo om jag ska försöka kategorisera det men det är svårt att
sätta in stilen i ett fack för jag experimenterade rätt friskt. Man
kan säga att jag utvecklades dagligen och i gymnasiet övergick
www.makeupstudion.com 11

LO O K : R I S H I
Honung

DUSTING

Mineral Liquid Powder Makeup - Linen
Löspuder Vanilla

Lilac Satin (i ögonvrå)
Mandarin
Lavendel

HIGHLIGHT
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LÄPPENNA/PENCIL

Lavendel & Kaffe
Mandarin & Orchidé
Grädde
Aprikos

ROUGE

Nougat

SHADING

Läppenna nr. 3
Läppglans Angelique

LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

RASMUS TANKAR OM LOOKEN
”Rishi är, kanske inte så oväntat för de som känner mig väl, namnet på
en tropisk planet i ett online-spel jag har spelat ganska mycket. Och det
är precis just alla nyanserna som brukar omgiva tropiska platser och dess
djurliv som inspirerade mig till färgerna i den här makeupen.”
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L O O K : M A L E VO LE N T

Honung

DUSTING

Mineral Liquid Powder Makeup

FOUNDATION

Löspuder Vanilla
Citron
Solkysst, Rosa Syrén & Kakao
Choklad

HIGHLIGHT

PUDER/POWDER

Kaffe

BRYNFÄRG/BROWS

GLOBSKUGGA/CREASE

INTENSITETSSKUGGA/INTENSITY

Kakao
Rosa Syrén
Grädde
Persika

DROPPSKUGGA/LOWER LID
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Trio

N

ROUGE

Nougat

SHADING

Läppenna nr. 10

LÄPPENNA/PENCIL

Läppfärg från palett

LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

RASMUS TANKAR OM LOOKEN
”Jag har flera gånger fått påtalat att jag påminner om Angelina Jolie i
sin roll som ”Maleficent”, och fick därmed för mig att göra en sminkning
inspirerad av hur hon såg ut just i den filmen - med markerade kindben,
blodröda läppar och de två kontrasterande färgerna i ögonsminkningen.
Jag valde att döpa sminkningen, inte efter samma namn, men däremot
ett liknande ord som på engelska betyder ”illvillig”. Ganska passande åt
en look baserad på en av Disneys mest välkända villains.”
14 www.färgcollection.se
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.FÄRG INTERVJU
Just det där stödet återvänder hon gärna till. Hur viktigt det var
för henne att få det stödet när hon för 12 år sedan började prata om att följa sin dröm och utbilda sig till makeupartist. Anya
säger att det var långt ifrån alla i hennes omgivning utanför familjen som var stöttande. Tvärtom fick hon en hel del negativa
kommentarer och människor som rakt ut sa att hon aldrig skulle
lyckas. Att hon bara kastade bort pengarna. ”Det där är väl inget
yrke!” ”Men, säger hon, det jag verkligen har lärt mig under de
senaste åtta åren är att, om det är något som är viktigt så är det att
lyssna på sig själv. Ingen annan vet vad som är rätt för dig. Bara
du kan avgöra hur du vill leva ditt liv! Och jag valde helt rätt –
det finns inget annat jag hade kunnat göra som hade passat mig
bättre!” Det tog nästan 4 år från att tanken på att bli makeupartist
på riktigt hade slagit rot till att hon faktiskt anmälde sig till en
utbildning – Den utbildning som vi har här på Makeupstudion
Education.

LÄRARE ANYA EKLUNDH

digande. Men så klart otroligt spännande! Och så fick vi ju vara
med på den där mässan: Hälsa & Skönhet. Jag kommer ihåg att ni
hade ordnat det så bra, alla visste exakt var, vad och när de skulle
sminka. Den grejen svetsade nog nästan ihop klassen mest”, säger hon och ler.
”Och när utbildningen närmade sig sitt slut fick du frågan av mig om du
ville ta en av de traineeplatser som vi ju gärna erbjuder begåvade elever,”
säger jag. ”Ja, det kommer jag ihåg som i en dimma…” säger Anya.
Jag blev inkallad på ditt kontor och du sa: ”Jaha och vad hade du
tänkt göra av ditt liv då? Ska du flytta hem igen eller?!” Och hela
ditt kroppspråk talade verkligen om hur otroligt dumt du tyckte
att DET skulle vara. Jag blev alldeles förskräckt (för det hade jag
ju tänkt) men lyckades hejda mig och sa: ”Njaej,… vadådå?” ”Jag
tänkte om du ville gå trainee här?” sa du. ”Får man nån betänketid?” klämde jag ur mig. Hela du, Birgitta, suckade tungt – otåligt

”Jag googlade på utbildningar, jag googlade på alla skolor som kom upp och
hörde mig för överallt så till slut hade jag i princip bestämt mig för den här skolan.
Fast det var ändå något som höll mig lite tillbaka innan jag tog det där sista klivet.
När jag sen gick och klippte mig i Umeå så visade det sig att frisören precis hade
kommit hem från den här utbildningen och var jättenöjd. Det var det som behövdes,
det kändes som den sista biten föll på plats och då ansökte jag.”
”Varför tog det så lång tid?”
”Därför att jag hade pluggat upp mina gymnasiebetyg i Stockholm ett år när jag var 19 år och jag gillade inte Stockholm alls,
svarar Anya. Jag var kanske inte så mogen och tyckte att det var
stort och läskigt. Man var helt anonym, ja, man liksom bara försvann i mängden av människor. Jag var tvungen att förbereda
mig mentalt så just det tog lite tid och sen var jag även tvungen
att lösa det ekonomiska. Det var inte gjort i en handvändning,
fortsätter hon. Och så lade jag ner jag galet mycket tid på att göra
research om alla skolor. Jag googlade på utbildningar, jag googlade på alla skolor som kom upp och hörde mig för överallt så till
slut hade jag i princip bestämt mig för den här skolan. Fast det var
ändå något som höll mig lite tillbaka innan jag tog det där sista
klivet. När jag sen gick och klippte mig i Umeå så visade det sig
att frisören precis hade kommit hem från den här utbildningen
och var jättenöjd. Det var det som behövdes, det kändes som den
sista biten föll på plats och då anmälde jag mig.”

Anya Eklundh
LÄRARPORTRÄTT

Uppvuxen i Lycksele, en mindre stad med 13.000 invånare som ligger i Västerbotten
och omgiven av kreativa släktingar, bland annat med en farmor som är konstnär, fick
Anya stöd i allt kreativt hon företog sig – det var liksom självklart att hon var en
konstnär redan från 3 års ålder. av BIRGITTA LAGERHOLM foto MOLLY JANSSON
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”Det här var efter att du och jag hade haft ett telefonmöte, va?”
”Ja”, svarar Anya, det stämmer.
”Skrämde jag dig där?” säger jag med ett flin.
”OM du gjorde! Du var så himla bestämd och rak med hur branschen fungerar och hur du ville att era elever skulle vara och att
det var en tuff utbildning så ja, jag var lite skrämd när jag lade på
luren, fast samtidigt gillade jag det. Det kändes verkligen seriöst,
som om du verkligen ville hitta rätt elever och inte bara ta in nån
för att den kunde betala!”
”Och sen kom du hit och började utbildningen. Var det tufft?”
”Ja, det var slitigt som tusan men så himla roligt! Och då hade
vi ändå färre fördjupnings- och extrauppgifter på fritiden än vad
de som går nu har…” säger hon ler lite. ”Men vi gjorde så himla
mycket praktiker. Allt ifrån film, till modevisningar, fotograferingar till TV och reklambilder. Tänk dig att komma som ung tjej
från Lycksele och kastas in i den världen. Det var rätt överväl-

– och sa: ” Hur lång betänketid behöver du då?!”
Jag: ”Eh… till i morgon?” ”Jaha, kom in till mig på morgonen då
och meddela mig!” sa du. Och sen ringde jag min mamma som
tyckte att jag var galen som inte hade tackat ja på en gång. ”Det
var ju värsta chansen!!” tyckte mamma. Morgonen efter, när jag
vaknade, trodde jag att jag hade drömt allting så när jag kom till
skolan vågade jag inte gå in till dig så det slutade med att du kom
och letade upp mig. Och då tackade jag ja. Det är lätt det bästa
beslut jag har tagit i mitt liv!
”Tur att du tog det då,” säger jag och flinar lite… ”Hur var det då att gå
som trainee, då?”
”Hur kul som helst!” Jag hade ju via skolans kontakter jobbat
och sminkat i Frankrike och Spanien under sommaren med en
mängd plåtningar så jag kom tillbaka med massa ny erfarenhet till
skolan. Och framför allt kom jag tillbaka med vetskapen om att
det jag hade lärt mig var rätt och att det fungerade i verkligheten.
Det gjorde ju att det blev ännu mer inspirerande att få se den
andra sidan av skolan och hur allt fungerade med utbildningen.
Hur ni tänker när ni lär ut och hur man lär sig att se saker vid en
bedömning. Det gav mig både fördjupad kunskap men också ett
helt annat tankesätt när jag tittade på mina egna sminkningar. Sen
var det ju en sak till. Jag har alltid avskytt att stå inför en grupp
med människor och prata men här blev jag tvungen att göra ett
val. Antingen fortsätta att vara rädd för det hela livet och låta
det begränsa mig eller bestämma mig för att lära mig hur man
skulle göra det och hur man skulle göra det bra! Det var extremt
utvecklande och samtidigt gjorde ni det på ett bra sätt genom att
låta mig börja hålla lite lätta läxförhör med eleverna. Det gjorde
att man, när man väl skulle hålla sina övningsföreläsningar, kände
sig mycket mer trygg än om man bara hade kastats fram där från
början.”
”Och sen gjorde du en massa jobb?”
”Ja, säger Anya, jag slet verkligen! Jag har mejkat för Stockholm
Fashion Week, jag har jobbat för märken som Versace, Karen
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Millen, Panos Emporio, Isadora. Jag har jobbat för Kanal 5, Sveriges Television, Top Model of the World och en massa andra…
Ja, jag har gjort SÅ mycket spännande saker – både i Sverige och
utomlands. Nu senast var jag och jobbade med flera olika plåtningar i New York.”

”Exakt”, svarar jag. ”Och jag blev superexalterad och erbjöd dig på fläcken
mer timmar för att producera bilder till vår blogg och vår marknadsföring.”
”Ja, så efter det har jag börjat göra jättemycket bilder och det är
otroligt roligt. Du har ju inte satt några begränsningar utan jag får
verkligen göra vad jag vill.”

”Så vad är det bästa med att jobba som makeupartist?”
”Energin! Det är så otroligt mycket positiv energi när en grupp
kreativa människor samlas för att att göra ett jobb tillsammans.
Det spelar ingen roll att man ibland är i studion eller på location
14h i sträck, man är ändå hög på glädje och livet när man kommer
därifrån. Och sen glädjen i att få vara kreativ, att få vara fri och
att få göra det man verkligen älskar och brinner för. Det slår allt!”

”Men varför tror du jag upphöjde dig till att vara vår verkliga chefsmakeupartist – det var ju ändå jag som hade gjort alla bilder innan?”
Här vrider Anya lite på sig. Hon vet att hon är extremt duktig,
hon vet att hon har visat initiativrikedom, jättestor lojalitet och
ansvarstagande gentemot företaget och att det är därför hon, inte
bara har fått, utan verkligen förtjänat chansen. Men sen kanske
det är svårare att sätta ord på det och speciellt inför sin chef så
därför gör jag det. För det är sanningen. Så hon brister upp i ett
stort leende när hon hör vad jag säger och håller med ”Ja, det är
nog faktiskt exakt därför!”

”Vad var det som fick dig att börja jobba som lärare för oss då?”
”Jag tycker att det är så intressant med människor. Jag lär mig och

”Att verkligen lita till sin egen röst, att vara modig nog att göra det man tycker är
läskigt, att våga gå emot strömmen och satsa på det man verkligen vill är första
steget. Sen får man inte ge upp. Man måste kämpa och vara beredd på att få
göra en del gratisjobb för att komma någon vart. Det är branschens sätt att testa
dig för att se om du är värd att få vara en del av den. Och det är så värt det, allt
det hårda jobb man får lägga ner men när man väl har kommit över tröskeln och
får jobba med det man älskar är det så otroligt kul!”
utvecklas för varje klass jag har. Alla är olika och behöver få sin
undervisning och sin feedback på olika sätt. Vissa har särskilda
behov och jag tycker att det är jättespännande att hela tiden försöka göra mitt yttersta för att hjälpa alla. Sen är det ju jätteroligt
att få dela med mig av allt jag har lärt mig – och fortfarande lär
mig – om makeup och om yrket under alla mina år som makeupartist.”
”Men tröttnar man inte – står du inte och lär ut samma sak hela tiden?”
”I grunden lär vi ut samma sak men yrket och branschen förändras hela tiden och jag tycker att det är jättespännande att få vara en
del av ett företag som hela tiden växer och tar in nya saker. Vi var
direkt med när HD först kom och därför tog vi in mineralpuder,
vi var först med både airbrush och fransförlängning och nu tar vi
in spraytanning. Samtidigt får vi nya direktiv från dig varje år om
hur vissa lektioners upplägg ska förändras och det gör ju att jag
hela tiden måste vara beredd att lära mig nya saker och utveckla
mig själv som lärare och makeupartist. Det tycker jag är en av de
viktigaste delarna till att jag verkligen älskar mitt jobb! Och på tal
om att företaget växer… Vårt sminkmärke .FÄRG växer ju hela
tiden och att på så nära håll få vara med och påverka hur sminket
ska vara, utveckla produkterna och få tycka till om allt ifrån påsar
till förpackningar till innehåll gör också att det känns spännande
att jobba här. Det händer verkligen såå mycket hela tiden!”
”Och för ett år sen blev du utnämd till .FÄRGs chefsmakeupartist – hur
kom det sig, tror du?”
”Jaa”, säger hon ler lite generat, ”jag var ju lite feg först… Det
var Kereshmeh (vår tidigare webredaktör) som fick se mina egna
målningar och makeuper som var lite mer än over the top och
gjorda bara för mitt höga nöjes skull. Hon tvingade mig att visa
dem för dig.”
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”Och hur hittar du inspiration till alla dina mejker?
”Jag hittar inspiration i allt” säger hon. Till och med där vi sitter
och pratar i köket, hittar hon ett mönster och en struktur, i den
till synes helt vanliga vita tapeten på väggen, som gör att hennes
tankar börjar flyga. Flyga och skapa. Hon tycker att det är viktigt att man som makeupartist eller egentligen som vilken kreatör
som helst öppnar ögonen och börjar se. Verkligen se och ta in
vad man ser. Hon tycker att många är så upptagna med sin mobil
att de missar all inspiration som finns omkring dem i verkligheten. Sen älskar Anya själv sin mobil för hon berättar också att hon
fotar mycket. I princip allt och med ett snett leende säger hon att:
”Skulle någon stjäla min telefon och börja titta på bilderna skulle
dom nog tro att jag inte är riktigt klok. Men allt jag fotar är för
min egen inspirations skull och det är jätteofta som jag bläddrar
mig tillbaka bland bilderna för att hitta ett uttryck, en känsla, en
färg, en struktur eller ett mönster som behövs för att bli pricken
över i:et i den makeup jag jobbar med just nu. Och så hittar jag
det jag letar efter och då blir jag verkligen så nöjd” säger hon.
”Och om du, så här i slutet av intervjun skulle ge några råd då – till någon
som funderar på att följa sin dröm och gå en makeupartistutbildning eller någon som är nybakad makeupartist, vad man ska tänka på för att lyckas?”
”Att verkligen lita till sin egen röst, att vara modig nog att göra
det man tycker är läskigt, att våga gå emot strömmen och satsa på
det man verkligen vill är första steget. Sen får man inte ge upp.
Man måste kämpa och vara beredd på att få göra en del gratisjobb för att komma någon vart. Det är branschens sätt att testa
dig för att se om du är värd att få vara en del av den. Och det är
så värt det, allt det hårda jobb man får lägga ner men när man väl
har kommit över tröskeln och får jobba med det man älskar är
det så otroligt kul!” 

PRODUKTER I RAMPLJUSET

’s favoriter
superbaser!
Mineralbaserad foundation värnar om din hy.
Det är ett perfekt alternativ för dig som vill bevara och
vårda ditt yttre samtidigt som det ger en fantastisk finish!

5 AV 5!

Mineral Liquid Powder Foundation, 314 kr.

Mineralfoundation i härlig moussekonsistens - kan
det bli bättre? Fem fina färger smälter ihop med din
egen hudton. En riktig superbas som fick poängen
5 av 5 möjliga när VeckoRevyns sminkbloggare
Helen Torsgården testade den.

NATURLIGT VACKER

Mineral Powder Foundation, 265 kr.

En underbar foundation som inte känns på huden
men ändå ger ett lagom täckande resultat med
HD-finish vilket gör den perfekt även för foto och
film. Används ensam för en naturligt vacker
finish eller tillsammans med Mineral Liquid
Powder Foundation för en perfekt bas.
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celeb look!

VINN EN
MAKEOVER!

Med inspiration från röda mattan har
Makeupartist Rasmus Pettersson skapat en
look på webbredaktör Sandra Samuelsson
som fått höra att hon påminner om
skådespelerskan Claire Holt, känd som
karaktären Rebekah Mikaelson i serien
Vampire Diaries och dess spinoff
The Originals.
Vill du också få en kändismakeover i nästa nummer av .FÄRG Magazine?
Maila namn och bild till sandrasamuelsson@makeupstudion.com

TILL DENNA LOOK HAR RASMUS ANVÄNT
BAS
Cover Makeup Trio, 279 kr, .FÄRG Collection
Mineral Liquid Foundation, 314 kr, .FÄRG Collection
BRYN
Nougat, matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
ÖGON
Nougat, matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
Kaffe, matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
Peppar, matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
Gräddkola, matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
LÄPPAR
Läppenna nr.3 119 kr, .FÄRG Collection
Brigitte läppglans, 99 kr, .FÄRG Collection

Behöver en förändring? Är du trött på att sminka dig likadant varje dag?
Då ska du vara med i vår makeovertävling där vinnaren får en MAKE UP YOUR LOOK-konsultation och
smink till ett värde av 1000 kronor! Allt du behöver göra är att skicka in din motivering om varför just
du ska vinna till: kontakt@makeupstudion.com

Tankar från Rasmus
”I och med att Sandra är rätt så lik Claire Holt från
början så hade jag ett väldigt bra utgångsläge inför den
här looken. Jag började med att lägga en lätt bas då
Sandra inte hade supermycket att dölja. Då Claire brukar
bära en ganska naturlig look både till vardags och i sin
roll som Rebekah Mikaelson så höll jag mig till en väldigt
mjuk och fräsch makeup i jordnära toner.
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Tävlingen avslutas den 13e april och vinnaren presenteras i nästa nummer av .FÄRG Magazine!
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DREAM TEAM-MEDLEM EMILIE ALMSTEDT

Att verkligen veta att man vill det
man har satt upp som mål och
”MAN SKA GÖRA DET SOM KÄNNS RÄTT
att sätta upp delmål. Jag tycker
OAVSETT VAD NÅGON ANNAN SÄGER OCH
att det är så himla viktigt att få
bocka av olika saker som jag har
TROR. ANVÄND MOTGÅNGARNA FÖR ATT
lyckats med och uppnått. Och att
STÄRKA DIG OCH GE INTE UPP!”
få klappa mig själv på axeln under
tiden. Om man bara sätter upp ett
enda jättehögt mål så känns det ju
bara som att man aldrig kommer
dit och då blir det ett misslyckande om det är det absolut enda som gör att man kan
få godkänt av sig själv. Och för mig är resan absolut
viktigare än själva målet. Jag tycker att man ska stanna upp i nuet ibland och reflektera över hur man har
det här och nu.
DU FÖRLORADE DIN MAMMA I JANUARI 2013. HUR
HAR DET PÅVERKAT DIG SOM PERSON?

D RE A M

T E AM

by

. FÄ R G

C OL L E C TION

hur drömmar blir mål
Emilie Almstedt fyller 16 år i mars och är med i en elitsatsning för unga svenska
dansare inom 10dans i åldersgruppen A-klass Youth. Hon är även med i landslaget
och först ut här i .FÄRG Magazine att bli presenterad som en av .FÄRGs deltagare
i Dream Team. Här berättar Emilie för Birgitta Lagerholm om hur hon gör för att
sätta upp mål och faktiskt nå dem. av BIRGITTA LAGERHOLM foto BIRGITTA LAGERHOLM & ALA TALSTAYA
Första gången Emilie fick upp ögonen för 10dans var
när TV4programmet Let’s Dance hade premiär våren 2006. Emilie skrattar när hon berättar att hon, 7
år gammal, bytte klänningar mellan varje dans och
dessutom tvingade sin pappa att byta skjorta mellan
varje dans så att de kunde dansa tillsammans till de
olika parens uppvisningar. Då var det mest bara jätteroligt men ganska snart efter förstod hon att det
var det här hon verkligen ville göra så 10 år gammal
fick hon börja på dansskola. När hon hade tränat en
halv termin fick hon en partner som hon dansade
med i flera år. Nu dansar hon sedan 2,5 år tillbaka
med Philip Raabe och har representerat Sverige vid
flera stora mästerskap.
22 www.färgcollection.se

EMILIE, DU ÄR JU MED I .FÄRGS DREAM TEAM FÖR
ATT DU REPRESENTERAR EN UNG PERSON SOM
VERKLIGEN GÖR NÅGOT AV SINA MÅL OCH DRÖMMAR. HAR DU LÄTT FÖR ATT SÄTTA UPP MÅL?

Ja. Det tycker jag absolut. Jag har alltid haft mycket drömmar och som jag sen försöker omvandla till
mål.
HUR FUNKAR DET DÅ?

Det går bra, jag har nog alltid varit väldigt målmedveten.

VILKET ÄR DITT BÄSTA KNEP FÖR ATT VERKLIGEN
UPPNÅ SINA MÅL?

Jag har lärt mig att lita mer till mig själv och att ta
mer snabba beslut för jag har verkligen lärt känna
mig själv. När mamma dog var det jättejobbigt och
då trodde jag att vissa personer i min närhet skulle
finnas där för mig. Men det gjorde de inte och då lärde jag mig att livet inte är rättvist. Livet är inte alltid
så lätt och jag tror att jag lärde mig att bli mer sann
mot mig själv genom att välja att inte lägga energi på
något eller någon som inte gav mig något tillbaka.
Det gjorde att jag blev klarare över vad jag själv vill
och att det är viktigt att jag mår bra innan jag kan ge
av mig själv för att hjälpa andra att må bra. Det stärkte mig även om det var jättetufft att förlora mamma.

EMILIE OCH HENNES DANSPARTNER
PHILIP RAABE UNDER VM I RIGA.

VAD ÄR DET SOM DRIVER DIG?

Absolut känslan när man ställer sig på golvet. Jag har
alltid älskat att uppträda och att stå på scenen så när
jag hittade dansen kändes det som att jag hade hittat
hem. Utanför scenen så är det nog mycket tanken på
min mamma.
OCH OM DU FÅR GE NÅGRA RÅD TILL DEM SOM LÄSER DETTA OCH SOM SITTER MED EGNA FÖRHOPPNINGAR OCH DRÖMMAR – VAD SKULLE DET VARA?

Mitt råd skulle vara att man ska våga gå sin egen väg
och vara sann mot sig själv. Att man ska göra det som
känns rätt oavsett vad någon annan säger och tror.
Använd motgångarna för att stärka dig och ge inte
upp! Så länge du tror på dig själv så kan ingen annan
stoppa dig.
TACK SNÄLLA EMILIE OCH LYCKA TILL I FRAMTIDEN!
Tack! 
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UTBILDA DIG TILL HÅRSTYLIST HOS

EN KVÄLL PÅ

MAKEUPSTUDION EDUCATION

Så många drömmer om att plugga till makeupartist men så är det där med att man har fast jobb... Det vill
säga, äntligen har man råd att gå sin drömutbildning men ska man bara säga upp sig och kasta sig ut i en
okänd framtid? Klart man kan göra det men det kanske ändå är lite bättre att hålla kvar vid jobbet under
tiden och välja att plugga kvällstid. Läs om Camilla som valde att göra just så och pluggade kvällskursen till
makeupartist.
Det var segt på jobbet. Camilla sneglade på klockan. Bara en kvart kvar tills hon kunde smita iväg. Smita iväg ut i friheten och iväg
till kvällskursen i makeup som hon hade påbörjat för en månad sen. 20 veckor, 3 kvällar i veckan mellan 18 och 22 skulle hon plugga. Dessutom hade rektorn Birgitta, på antagningsintervjun, varnat för att det var nästan lika mycket plugg, sminkträning och extraarbeten som själva skoltiden varje vecka så det blev mycket att hinna med under helgen. Och det kunde Camilla verkligen skriva
under på. Men så roligt hon hade! Även om hon var trött och det var ett högt tempo så älskade hon varenda minut. Bara känslan av
att äntligen ha tagit tag i sitt liv och påbörjat vägen mot sitt drömjobb som makeupartist var kittlande. Sen all glädje i att få lära sig
så mycket nya saker varje lektion. Hon skämdes nästan när hon tänkte på att hon ändå hade tyckt att hon kunde en del om makeup innan hon började kursen. Hon hade ju ändå kollat på i princip ALLA sminkvideos som fanns på Youtube, eller ja, åtminstone
väldigt många. Men igen, som Birgitta hade sagt på intervjun, att plugga på Makeupstudion var att höja sig betydligt - mer än bara
en nivå. Nu var det professionell nivå som gällde och då fick man jobba för det. ”Men det är så värt det”, tänkte Camilla när hon
äntligen fick lämna jobbet och hoppa på bussen mot skolan.
Klasskompisarna var redan där och Emma verkade ha kommit tidigast av alla och övade fransförlängning på en docka. Deadline
för att visa upp sina övningsset var snart och fick man inte godkänt fick man heller inte börja sätta fransar på riktig modell. Camilla
var lite sen med sina övningsset men tänkte sätta klart det i helgen. Fransförlängningsdiplomet som ändå ingår i utbildningen till
makeupartist var något hon gärna ville ha. Hon skulle även satsa på att ta certifieringen inom Spraytan som också erbjöds som en
möjlighet inom makeupartistutbildningen. Tre utbildningar till samma pris som en, tänkte hon – det är en rätt schysst deal!

Även om Camilla kände sig nervös visste hon ändå att hon hade övat
precis så mycket som hon bara hade haft möjlighet till och så länge
hennes inbokade modell dök upp så hoppades hon att det inte skulle
vara några problem med provet.

VAD GÖR EGENTLIGEN
EN HÅRSTYLIST?
ÄR DET SAMMA SAK SOM FRISÖR?

Snabbt började hon plocka fram sina penslar och sitt smink ur väskan och lade upp det i en snygg ordning. Idag skulle de börja med
att ha ett avstämningsprov i skönhet och även skapa en helhet med hårstyling. Även om Camilla kände sig nervös visste hon ändå
att hon hade övat precis så mycket som hon bara hade haft möjlighet till och så länge hennes inbokade modell dök upp så hoppades
hon att det inte skulle vara några problem med provet. Och efter provet skulle det bli spännande. Då skulle två timmar ägnas åt att
prata om hur en bild byggs upp och hur man gör och använder en moodboard.

Nej, att vara utbildad hårstylist och att vara frisör är inte samma sak.
Att utbilda sig till hårstylist innebär att du lär dig allt ifrån styling i
allmänhet som föning och tupering till avancerade uppsättningar och
toppklippning.

Provet gick jättebra och Camilla var jättenöjd! I vanliga fall gav ju läraren feedback direkt under sminkningarna men nu fick de klara
sig helt själva och bara få en slutbedömning. Skuggorna hade varit jättefina men läppkonturen tyckte läraren Yenifer att Camilla
kunde ha gjort ett bättre jobb med och hon visade igen hur extremt långsamt Camilla skulle föra penseln i sidled för att få till den
där precist perfekta konturen. Även rougen kunde hon ha haft lite bättre symmetri på och Yenifer påminde henne om att alltid ställa
sig bakom modellen och kontrollera i spegeln att allt såg jämnt ut. Camilla kände sig både glad och stolt – hennes 15e lektion av
totalt 60 och hon gjorde ändå en så himla fin sminkning att modellen bokstavligen satt och kråmade sig framför spegeln. Sen var
det ju egentligen bra att få lite konstruktiv kritik och att inte allt var bra för då lärde man sig ju mer varje lektion, tänkte hon. Även
om det var jäkligt kul att få beröm och känna sig duktig, log hon försiktigt för sig själv.

Målet med den här utbildningen är att du, när du är färdig, ska kunna
arbeta som hårstylist vid alla tänkbara tillfällen som modevisningar,
fotograferingar och TV/videoinspelningar. Att komplettera din
kunskap inom makeup med en hårstylistutbildning kommer att ge dig
exakt de konkurrensfördelar som behövs för att du ska lyckas!

Resten av lektionen gick fort och Camilla var helt fascinerad av hur mycket hon lärde sig att se på olika bilder som de tittade på och
diskuterade. Både om hur ljuset hade använts och hur man hade tänkt utifrån en bildkurva för att skapa en spännande, intressant
eller bara vacker bild. Nu skulle hon hem och studera bilder i alla sina gamla modetidningar! Glatt gick hon hemåt i den vackra
sommarkvällen och tänkte igen på hur glad hon var över att hon äntligen hade tagit tag i sin dröm. Hon bara kände på sig att det var
detta hon var född för! 
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Som makeupartist ökar det naturligtvis dina chanser markant att få
jobb om du kan både hår och makeup.
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LÄS MER OCH ANSÖK PÅ WWW. MAKEUPSTUDION.COM

breaking
eyeliner
boundaries

Trotsa gränserna i en kreativ eyeliner.
makeup & hår ANYA EKLUNDH foto BIRGITTA LAGERHOLM
modell LINNÉA TAXÉN

ÖGON
VITSIPPA - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
LAVENDEL - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
VIOL - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
LÄPPAR
Blandat från LÄPPALETT, 1539 kr, .FÄRG Collection
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ÖGON
VITSIPPA - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
AMETIST - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
VINTERÄPPLE - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
LÄPPAR
Blandat från LÄPPALETT, 1539 kr, .FÄRG Collection
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ÖGON
VITSIPPA - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
CITRON - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
LÄPPAR
CREATIVE COLOR - gul, 139 kr, .FÄRG Collection

ÖGON
VITSIPPA - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
HIMMEL - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
OCEAN - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
LÄPPAR
Blandat från LÄPPALETT, 1539 kr, .FÄRG Collection
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PRO TIP
by

ANYA EKLUNDH - Chefsmakeupartist på .FÄRG Collection & Makeupstudion Education

”Om jag vill ha en extrem metallic look och inte bara en skön
skimmerkänsla så tar jag den färg jag vill ha och blandar ihop
den med .FÄRGs genomskinliga produkt ”BASE” .
Då får jag plötsligt en krämskugga med all extra färgintensitet
jag kan önska. Den kan jag sen fixera på ögonlocken med
hjälp av samma skimmerskugga som jag har använt fast då
använder jag den torr.”

PHOTO BY: ERICA SVENSSON (tidigare elev på Makeupstudion Education)

MAKEUP
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KURSER

.

YRKESUTBILDNINGAR
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INSPIRATIONSBLOGG

B E S Ö K O S S I VÅ R F L AG S H I P S TO R E @ K a r l a v ä g e n 5 3 S T O C K H O L M , 0 8 - 6 4 0 7 9 0 1

B E S TÄ L L VÅ R A S K I M M E R O C H L Ä S F L E R
P R O T I P S PÅ W W W. FA R G C O L L E C T I O N . S E

E L L E R H A N D L A O N L I N E PÅ : W W W. FÄ R G C O L L E C T I O N . S E
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PRISER & STARTDATUM VT/HT 2015
MAKEUPARTIST

P R I S M A K E U P A R T I ST U T B I L D N I N G:
67.500kr inkl moms, anmälningsavgift samt smink, penslar och väska till ett värde av 27.000kr.
STUDIER DAGTID – 12 VECKOR*
Kursen varar i 12 veckor. Du läser fem dagar i veckan, måndag till fredag, antingen förmiddagar från
klockan 09.00-13.00 eller eftermiddagar 13.30-17.30. Dessutom har du slutfotografering lördagen
eller söndagen vanligtvis den tionde/elfte veckan på kursen. Dagkursen erbjuds två/tre gånger per
termin beroende på efterfrågan.
STUDIER KVÄLLSTID - 20 VECKOR*
Kursen varar i 20 veckor. Du läser tre kvällar i veckan, måndag till onsdag från klockan 18.00-22.00
samt en extra dag, vanligtvis den 18:e veckan på kursen då du har slutfotografering. Kvällskursen
erbjuds en gång per termin.

”

*Oavsett om du väljer att läsa dag- eller kvällstid så innehåller kursen lika många timmar och har exakt
samma upplägg lektionsmässigt sett.

Riktig bra skola med superduktiga lärare! Man får verkligen
lära sig allt man behöver för att bli en duktig makeupartist
och hur man ska gå vidare efter utbildningen. Det märks
verkligen att dom vill att man ska lyckas och jag kan starkt
rekommendera Makeupstudion!
- Emelie G, elev Stockholm
KÄLLA: RECO.SE

”

ST OCKHOLM
DAGKURS

12 veckor: 13e april - 3e juli. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG
12 veckor: 3e augusti - 23e oktober. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG
12 veckor: 26e oktober - 15e januari. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG

KVÄLLSKURS
20 veckor: 3e augusti - 16e december. Tid: 18.00-22.00 MÅNDAG - ONSDAG

BÖ R JA TJÄ N A
P E N GA R D I R E K T!
I KURSPLANEN FÖR
MAKEUPARTIST INGÅR
ALLTID UTBILDNING
INOM
FRANSFÖRLÄNGNING
SAMT
SPRAY TAN.

G ÖT E BORG
DAGKURS

12 veckor: 13e april - 3e juli. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG
12 veckor: 3e augusti - 23e oktober. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG
12 veckor: 26e oktober - 15e januari. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG

KVÄLLSKURS
20 veckor: 3e augusti - 16e december. Tid: 18.00-22.00 MÅNDAG - ONSDAG

MALMÖ

DAGKURS
12 veckor: 13e april - 3e juli. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG
12 veckor: 3e augusti - 23e oktober. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG
12 veckor: 26e oktober - 15e januari. Tid: 09.00-13.00 MÅNDAG - FREDAG
DU BÖRJAR BYG GA D IN P O RT F O LIO RE DA N U N D E R U T B I L D N I N G E N M E D S LU T F OTO G R A FE R I N G .
F OTOG R A F ER : H A NNA H E D I N & P E R N I L L A S TR A N D
M A K EUPA RT IS T ER : M A R K U S S V A R T, E L L I E I NG E L I N , M A L I N KA L L I O S A R I ,
O LIV IA LIN DEBO R N , E L L I NO R E S V E N S S O N, L I N D A NO R D I N
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M O D ELLER FR Å N S TO C KH O L M S G R U P P E N

DU RINGER OSS PÅ 08-640 79 01 FÖR ATT BOKA TID FÖR ANTAGNINGSINTERVJU.
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VILL DU BLI CERTIFIERAD INOM..
SP R AY T ANNI NG

F R A N S FÖ R LÄ N G N I N G

I takt med att vi blir mer och mer medvetna om hur
mycket skada vår hud tar av att sola så blir intresset
för spraytanning större och större - speciellt nu när
det finns tanningvätskor som inte luktar! Att utbilda
sig inom spraytanning är ett extremt bra sätt att utöka
sin kundkrets och därmed öka sin möjlighet att tjäna
pengar.

Nu kan du också välja att gå en SEYFcertifierad utbildning i fransförlängning hos oss. Eller som vissa
kallar det att bli Fransstylist. Detta har visat sig vara
mycket populärt. Det är ett utmärkt sätt för dig att
snabbt komma igång med att tjäna pengar och bygga upp en kundkrets.

Pris: 11.995kr ink moms och produkter.
DETTA INGÅR I DITT STARTPAKET:
Kompressor
Ihopfällbart tanningtält
Barriärcreme
Tanningvätska Dark - 1 flaska räcker till ca 40
behandlingar
Tanningvätska Medium - 1 flaska räcker till ca 40
behandlingar
Engångstrosor
Engångstofflor
Hårskydd
Som du ser så ingår det i paketet en bärbar kompressor och ett ihopfällbart tält som gör att du inte
behöver någon egen lokal. Du kan lätt sätta upp och
fälla ihop tältet på önskad plats. Perfekt för att kunna
vara flexibel gentemot dina kunder. Utbildningen tar
4h och kan förläggas på vardag som helg.

Fransförlängning är en semipermanent förlängning
som håller mellan 3-4 veckor och därefter måste påfyllning göras. Det gör att man som fransförlängare
har lätt att bygga upp en återkommande kundkrets
vilket hjälper till när man vill tjäna pengar.
Pris per person: 10.000kr ink moms, anmälningsavgift samt franskit till ett värde av minst 3.000kr.
FRANSFÖRLÄNGNING - ÄMNEN:
- Anatomi
- Produktkunskap
- Teknik
- Hygien
- Ergonomi
- Ekonomi
- Övning på dockhuvud
- Övning på modell
- Egen praktisk träning
Schema:
Dag 1:
09-13 Teori, demo, övning docka
Lunch (ingår ej i priset)
14-17 Demo nyset, övning modell
Dag 2:
09-13 Demo skalning samt påfyllning, övning
modell
Därefter följer träning på hemmaplan med 9 övningsset som ska fotas, före- och efterbilder och skickas in
till läraren för bedömning. När dessa är avklarade
och godkända (detta ska ske senast inom 3mån efter
avslutad kurs) inbjuds du till teoriprov samt praktiskt
slutprov. Klarar du dessa mottar du ditt diplom.

”

Min erfarenhet av Makeupstudion Education har varit
jättebra. Alla som jobbar där har varit hur trevliga som
helst. Har även fått väldigt bra hjälp, lärt mig otroligt
mycket och lyckades få motivation till att plugga!

”

Det kunde inte varit bättre! Längtar redan tillbaks!
- Linn R, elev Stockholm

OBS! Till fransförlängningskursen medtages egen modell. I vår Facebook-grupp ”Modeller till Makeupstudion” kan man söka modell.

KURSER PÅ FÖRFRÅGAN, VV RING 08-640 79 01 ELLER E-POSTA KONTAKT@MAKEUPSTUDION.COM
KÄLLA: RECO.SE
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P OSTT I D NI NG B
RET U R AD R ES S
MAKEU PS T U D I O N E D U CA TI O N
KARLAVÄG EN 5 3 , 114 49 S TO CK H O LM

NÄSTA NUMMER AV
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KOMMER I MAJ

