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CH AN GE

”Jag personligen fullkomligt älskar förändringar
eftersom det för med sig omväxling och utveckling
och det tror jag är hela poängen med att leva. Att
våga och att utvecklas.”
I det här numret har vi ett tema som skulle kunna kallas för ”Having the guts to change”.
Det är nämligen där någonstans som vi tror att människan utvecklas. Om man har
modet att först börja titta på sig själv och sen faktiskt, på riktigt, förändra sig. Oavsett
om det handlar om att förändra sin makeup- eller hårstil till att göra riktiga förändringar i
sitt liv. På sidorna 9-17 kan du hitta flera olika makeuper där vi visar just på hur en
förändring i looken kan se ut. Och på sidan 28 läsa min historia om hur jag har gått från
att vara runner – dvs längst ned på näringskedjan i TVvärlden – till att idag driva tre
skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö och dessutom äga och driva sminkmärket
.FÄRG Collection. Jag personligen fullkomligt älskar förändringar eftersom det för med
sig omväxling och utveckling och det tror jag är hela poängen med att leva. Att våga och
att utvecklas. Några som verkligen har vågat satsa på något nytt är popduon RoxSo som
består av superbloggerskan och modedesignern Caroline Roxy och artisten Sofie Larsson.
Läs på sidan 18 om deras nya satsning!
Inget sommarnummer utan lite beachlooker – spana in två riktigt sköna looker som vår
chefsmakeupartist Anya Eklundh har gjort på vackra Mimmi van Rooijen. Något att
inspireras av på sidorna: 20-21!
Jag hoppas som vanligt på att detta nya, fullmatade exemplar av .FÄRG Magazine ska vara
inspirerande och kul att läsa. Mycket nöje!

B I RGI TTA L AGERHOLM

Chefredaktör, VD Makeupstudion Education
& Grundare av .FÄRG Collection
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Produktnyheter
NYHETER I
KOLLE KTION E N:
Nordic Winter Snow,
Nordic Spring Tan
Nordic Summer Glow

MINERAL DREAMS

Mineralfoundation med HD-finish, 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 look eller sveps
över Mineral Liquid Powder Foundation för en perfekt bas.

ANTIQUE
GOLD
BL AC K
M E TA L L I C

SATIN GLOW

PURE
GOLD

Skimriga, högpigmenterade puderskuggor, 149 kr
.FÄRG Collection välkomnar våren med 7 nya färger i vår
fantastastiska skimmerkollektion! Den champagnefärgade
pigmentet S W I R L har visat sig vara perfekt även som
highlighter. Svep den över näsrygg, amorbåge och kindben
som en sista touch. A N T I Q U E G O L D tar den
vanliga svarta sotningen till en helt ny nivå!

GOLDEN
BROWN
B U R G U N DY
SWI RL

PINK
PART Y

SMOKEY EYES

Ögonpennor i svart eller vit, 104 kr

Mjuka, högpigmenterade ögonpennor i svart & vit att använda i
vattenlinjen eller längs fransraden för att sen tona ut i den där perfekta,
sotiga looken. 8 av 10 Glossyboxanvändare skulle
rekommendera ögonpennan till en vän.

W W W. FÄ R G C O L L E C T I O N . C O M
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MÅLMEDVETENHET
Linda Jönsson gick ut från Makeupstudion Education i Malmö 2008.
Idag är hon en av Malmös mest erkända makeupartister med bland annat 		
						
Steve Angello och Isabel Adrian på klientlistan.
av BIRGITTA LAGERHOLM
foto PHOTOS BY MATTIAS & JOAKIM KARLSSON PHOTOGRAPHY
www.färgcollection.com 5

.FÄRG INTERVJU

TIDIGARE ELEV LINDA JÖNSSON

V

ad var det som gjorde att du
valde att satsa på makeupartistyrket?
Jag har bara alltid haft det som dröm. Det fanns aldrig
något annat alternativ. Redan som liten var det jag som
sminkade kompisarna och talade om att ”Du passar i lila
och du passar i brunt!” När jag gick ut gymnasiet så hade
jag redan planen att jag skulle fixa ett jobb så fort som
möjligt så att jag kunde spara ihop pengar till utbildningen. Det gjorde att jag hamnade som säljare på Lagerhaus
och även om det inte var det jag drömde om var det ändå
okej eftersom jag visste att jag gjorde det för att uppnå
min dröm.

H

ur gick du tillväga när du valde skola?
Jag gjorde nog som alla andra. Googlade, läste på ett
antal hemsidor och pratade med folk. Bland annat hittade
jag en tjej, som hade gått hos er på Makeupstudion Education, som var väldigt nöjd och ju mer jag letade desto
mer positivt hittade jag om er på nätet. Er skola kändes
mest professionell och gav absolut bäst intryck.

O

ch hur var skolan sen då när du gick den?
Framför allt kändes det att man fick ordentligt med
kött på benen med massor av makeupteknik och hur man
ska tänka i branschen. Man blev liksom inte mjäkad med
utan man fick lära sig både att jobba efter direkt instruktion men också att tänka själv och att skapa egna kontakter. På den tiden tog jag inte så mycket plats och det måste
man våga göra om man ska komma någon vart i den här
branschen. Det har jag verkligen lärt mig och utvecklats
inom.

Denna bild som är fotad av Joakim Karlsson visar
Linda i sitt rätta element - med ett kreativt mindset
bland penslar och smink.

H

ur såg ditt liv ut när du gick utbildningen?
Jag tog tjänstledigt så jag verkligen kunde satsa fullt ut.
Och jag tränade extra själv MASSOR. Man måste verkligen gå in för det man gör helhjärtat för att lyckas!

E

fter utbildningen då, vad hände då?
Då sa jag upp mig och började ta emot privatkunder
och gjorde mängder med bröllops-, festmakeuper och
mycket plåtningar – både rena portfolioplåtningar men
också reklam- och modejobb. Sen fixade jag extrajobb i
olika makeupbutiker. Bland annat blev jag ansvarig för
Body Shops makeupkvällar och har även jobbat för Max
Factor. För 3 år sedan startade jag en webbutik som säljer
ekologisk makeup.

H

ur jobbar du för att marknadsföra dig?
Jag har jobbat jättemycket med hemsidan. Uppdaterat den med både jobb jag har gjort i form av bilder,
loggor på företag jag har samarbetat med och så klart en
klientlista. Faktum är att mina kunder säger att dom har
valt mig för att min hemsida sticker ut, den är mer professionell helt enkelt. Och det är ju roligt! På senare år har
ju även Facebook och Instagram varit värdefulla verktyg.
Det gäller att synas! 

R
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T
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B
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I
S
YC KA
ATT L
• Bygg ditt varumärke på nätet med en bra
hemsida.
• Var med på så många fotosessioner som
möjligt så att du utvecklar din erfarenhet hela
tiden.
• Var inte rädd för gratisjobb, ta alla du kan få i
början för att bygga upp ditt kontaktnät.
• VAR ÖDMJUK!

Du som är nyfiken på Lindas jobb hittar mer på FACEBYLINDA.SE
6 www.makeupstudion.com
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STUDERA TILL

MAKEUPARTIST

KURSSTART 3/8
Boka din intagningsintervju
på nr: 08 - 640 79 01

GUTS TO CHANGE
Majnumret handlar om förändring. Både personlig och yttre förändring.
Vår makeupartist Rasmus ”Kaleidocolours” Pettersson ville visa skillnaden
det kan göra att våga prova en annorlunda sminkning än vad man är van vid.
Det är ett roligt och kreativt sätt att leka med sitt utseende utan att
behöva göra någonting permanent!
av SANDRA SAMUELSSON
foto, makeup & idé: RASMUS ”KALEIDOCOLOURS” PETTERSSON

DARE
TO BE

8 www.makeupstudion.com
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LOOK : FR ESH F O RES T
Specialblandad Creme Foundation

Valnöt
DUSTING

FOUNDATION

Toffee Löspuder
PUDER/POWDER

Gold

INNER CORNER

Gold

Kaffe

HIGHLIGHT

BRYNFÄRG/BROWS
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Nr. 3
LÄPPENNA/PENCIL

Base, Mandarin & Linnea
LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

RASMUS TANKAR OM LOOKEN
”För att vara någon som producerar nya sminkningar näst intill varje dag på jobbet,
så är det otroligt sällan som jag använt mig av grönt. Men man kan ju inte alltid
hålla sig inom samma färgskalor, och nu när våren är på ingång så är det ju trots allt
grönskandet som är den mest iögonfallande förändringen i naturen. Kombinationen
av skogsgrönt, guld och rosa syren gör sig väldigt bra tillsammans med hennes mörka
varmbruna ögon, och funkar lika bra som dagsmakeup som till de
mörkare timmarna på dygnet.”
10 www.makeupstudion.com
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LOOK : TIRAMISU
Valnöt

Specialblandad Creme Foundation

DUSTING

FOUNDATION

Toffee Löspuder
PUDER/POWDER

Orchidé

INNER CORNER
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Swirl

HIGHLIGHT
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Gräddkola

KSKU
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V

MJUK DROPPSKUGGA/SOFT LOWER LID

Peppar

SHADING

M

Nr. 1
LÄPPENNA/PENCIL

Base & Ametist
LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

RASMUS TANKAR OM LOOKEN
”Kontrasten av den krispigt vita eyelinern mot Marias gyllene hy och
den i övrigt sotiga ögonmakeupen påminner mig lite om ”Tiramisu”,
en italiensk efterrätt med smak av espresso och mascarpone, som nu
matchats med ett par mörkt bäriga läppar och en hint av den
fantastiska skuggan Orchidé i ögonens innervrår.”

12 www.makeupstudion.com
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LOOK : GIRL O N F IRE
Gräddkola

Nordic Winter Fair & Base

DUSTING

FOUNDATION

Transparent Löspuder Vanilla
PUDER/POWDER

Vinteräpple & Pink Satin
INNER CORNER

Nougat

Swirl

HIGHLIGHT

Ametist & Granatäpple
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Nr. 8
LÄPPENNA/PENCIL

Base
LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

RASMUS TANKAR OM LOOKEN
”Som för att matcha Linneas färgsprakande personlighet och
rödflammiga hår lät jag ögonmakeupen gå i rött, koppar och guld med en hint av
mörklila eyeliner. En perfekt partymakeup för de som vill prova något annat än den
klassiska sotningen i antingen svart eller brunt! När det kom till att hitta på ett
namn till looken så föll sig ”The girl on fire” alldeles naturligt, då det verkligen
återspeglar hela hennes aura samt looken i sig.”
14 www.makeupstudion.com
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LOOK : PE A CH M EL BA
Gräddkola

Nordic Winter Fair & Base

DUSTING

FOUNDATION

Transparent Löspuder Vanilla
PUDER/POWDER

Swirl & Pink Satin
INNER CORNER

Kakao
Gräddkola & Il Direttore

BRYNFÄRG/BROWS

GLOBSKUGGA/CREASE

INTENSITETSSKUGGA/INTENSITY
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DROPPSKUGGA/LOWER LID

ROUGE

Nougat
SHADING

V

Nr. 3

LÄPPENNA/PENCIL

Il Direttore & Nektarin
LÄPPFÄRG/LIPSTICK/GLOSS

RASMUS TANKAR OM LOOKEN
”När jag tänker på vår och försommar, så är det mjuka nyanser av ljusrosa, persika,
lavendel, turkos och gräddkola som jag ser framför mig. Hela den här looken är baserad
på den där fräscha, lätta vårkänslan, och som ni kan höra på namnet så hade jag även
”Peach Melba” i tankarna – vilket är en krämig efterrätt av glass smaksatt med persikor
och hallon som tillbehör. Kanongott att sleva i sig under en solig dag! Så varför inte
återspegla den känslan i din makeup med hög-glansiga läppar och matchande
ögonmakeup i gräddiga färger med svag dragning åt orange?”
16 www.makeupstudion.com
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av BIRGITTA LAGERHOLM foto KARL & KRISTOF

Vi älskar ju att göra roliga samarbeten med
bloggare, youtubers och artister! Näst ut i
raden att presentera av samarbeten är duon
RoxSo som består av den kända bloggerskan
och modeskaparen Caroline Roxy och artisten
Sofie Larsson. Caroline har över 320 000
följare på Instagram och de båda är aktuella
i sin alldeles egna webserie som kommer att
sändas online under våren. Vi tog oss en
pratstund med tjejerna.
Vad har ni båda för respektive bakgrund inom musik?

SOFIE: Jag vann Lilla Melodifestivalen 2002 med Superduperkillen. Senare blev jag medlem i popduon Lucky Twice
och turnerade runt om i Europa med hitlåten Lucky. På senare år har jag sjungit med min bror Johan i gruppen SOJO.
CAROLINE: Jag var med i ett band som ung och turnerade
runt om i Europa även jag. På senare år har musiken fått kliva
åt sidan men nu är det dags igen. Min pappa är känd musiker
så det känns extra kul att vara tillbaka.
18 www.makeupstudion.com

OM

R OXS O

BOR: I Stockholm
ÅLDER: 25 år.

AKTUELLA MED: Nystartade popduon
RoxSo. Har precis släppt sin första
singel Goodbye.
När de inte jobbar med sin musik
driver Caroline Roxy en av
Sveriges största modebloggar. Den
hittar du på carolineroxy.se.
Dessutom är Caroline nu aktuell
med sin andra egna klädkollektion
för Bubbleroom.
Sofie Larsson bloggar också!
Henne hittar du på
finest.se/sofielarsson

Hur lärde ni känna varandra?
CAROLINE & SOFIE: Vi blev castade till gruppen via våra
managers Johan och Poppe. Vi hade aldrig träffats innan men
klickade direkt.
Berätta lite om er musik och den kreativa processen!
SOFIE: Musiken är väldigt lätt och glad. Vår singel Goodbye är
skriven av Tony Malm som har prickat helt rätt.
CAROLINE: Den känns sommar och sol och väldigt mycket
RoxSo.
Vad är det roligaste med att göra det här?
SOFIE: För mig är det väldigt kul att få jobba med folk jag kan
lita på och att ha min bror som manager gör att jag känner
mig väldigt trygg. Branschen är inte alltid helt schysst och jag
har stött på en del tråkigheter genom åren. Men nu känns det
verkligen som vi är ett bra team och alla stöttar varandra.

SOFIE: Vår största utmaning är att ta oss dit vi vill. Vi ser inga
gränser och kommer snart spela in vår andra singel som måste
bli lika bra som den första.
CAROLINE: Egentligen är vi inte så oroliga för vi är som sagt
ett grymt team och alla är så otroligt kreativa.
Vad är ert mål med den här satsningen?
SOFIE & CAROLINE: Vi ska ta världen med storm, säger tjejerna och skrattar. 

RoxSo’s första singel
Goodbye finns nu ute
på Spotify och iTunes.

CAROLINE: Jag håller med Sofie, teamet är grymt och alla ger
så mycket energi till varandra. Musiken blir lite som ett komplement till mina andra projekt och jag känner verkligen att vi
tillsammans kan gå hur långt som helst.
Vilken blir er tuffaste utmaning när ni gör det här?
www.färgcollection.com 19

DAY
ÖGON
SWIRL - skimmerskugga
GOLDEN SAND -skimmerskugga
LUXURY MASCARA
LÄPPAR
AMARYLLIS, läppglans
(ute snart!)

BE A

BEACH

BABE
20 www.makeupstudion.com

!

NIGHT
Dagarna blir ljusare och nätterna blir längre.
Sköna stranddagar följs av fartfyllda nätter.
Chefmakeupartist Anya Eklundh har skapat
de rätta lookerna för både dag och kväll.
makeup & hår ANYA EKLUNDH
foto BIRGITTA LAGERHOLM
modell MIMMI VAN ROOIJEN

ÖGON
COPPER - skimmerskugga
GOLD - skimmerskugga
JUNGLE - skimmerskugga
SWIRL - skimmerskugga
LÄPPAR
SWEET CHARLY, läppglans
(ute snart!)

www.färgcollection.com 21

D RE AM

TE AM

N
ina
		 Rademaekers
by

. FÄRG

COL L E CTION

p re s e n t s

COLLECTION

BREAKING MAKEUP BOUNDARIES

Hon är en av tusentals andra som älskar
hästar. Runt en halv miljon människor rider i
Sverige idag. Men det finns en liten skillnad. Eller
en rätt stor skillnad. Nina Rademaekers har ridit i
dressyrlandslaget både som ponny-, ungdoms- och
young riderryttare och nu satsar hon med sin häst
Bizet på att nå U25landslaget. Ett fullt
realistiskt mål. Om än ett mål som kommer kräva
mycket hårt arbete.
av BIRGITTA LAGERHOLM
foto KRISTINA RADEMAEKERS, KARL & KRISTOF (annons)

Nina Rademaekers är 22 år gammal och näst på tur ut i .FÄRGs
Dream Team – ett team där vi går in och sponsrar talangfulla
unga personer som på ett eller annat sätt kan inspirera andra
att våga följa sina drömmar. Nina har ridit i stort sett hela sitt
liv. Redan som 4åring var hon på sitt första ridläger. Under
Ninas sminkkurs i vår flagship store på Karlavägen i Stockholm
snodde jag med mig Nina för några snabba frågor.
Det har ju gått väldigt bra för Nina i en väldigt tuff sport - vad
är det som driver henne? undrar jag.
- Jag tycker att det är jätteviktigt med vardagskvalitet och för
mig är det att få jobba med hästar och att få ha mål och drömmar som jag hela tiden strävar efter att uppfylla. Glädjen driver mig, glädjen att få jobba tillsammans med min häst och få
uppleva det band som skapas mellan mig och min häst är nog
nästan härligast av allt!
Om man besöker Ninas blogg och tittar på några av de videoklipp som hon lagt upp kan man tydligt se att det inte finns
någon tvekan om det band hon och Bizet har byggt upp. Jag
ber henne dela med sig av sina bästa tips för att nå framgång.
- Var ödmjuk och fråga andra människor som kan! Och var
beredd på att det krävs hard work att lyckas – oavsett vad man
företar sig och vill lyckas med. Det är 100% fokus som gäller!
Sen tror jag att det viktigaste är att man i grund och botten
verkligen tycker att det man gör är kul. Då tror jag att man
automatiskt blir ännu bättre. Det är ju ändå så att jobbet är en
så himla stor del av ens vardag så då är det ju desto viktigare
att det är riktigt kul.
Frågan som följer är: vilket ”gör inte”-råd skulle du ge till personer som vill satsa mot en dröm?
- Gör inte saker bara för att någon annan tycker att du borde.
Våga lita på det du själv vill.

Bakom varje framgångsrik person kan man nästan alltid finna
någon vars engagemang är minst lika stort som den som satsar.
Vem är ditt viktigaste stöd? frågar jag.
- Min mamma! Hon är min bästa coach och peppar alltid.
Hon finns alltid där och stöttar oavsett hur det går och det
känns jätteskönt för trygghet är jätteviktigt för mig.
Det kunde jag faktiskt ana. När vi fotograferade Nina för
.FÄRG Collections annons som nu kan ses i flertalet stora tidningar visade hennes mamma Kristina ett stort intresse. Hon
fanns hela tiden med bakom kulisserna och fotade backstagebilder till Ninas blogg, tog hand om hästen och peppade hela
teamet.

”Glädjen att få jobba tillsammans med min häst och
få uppleva det band som skapas mellan mig och min
häst är nog nästan härligast av allt!”
Eftersom Nina inte jobbar med hästar på heltid nu undrar jag
om det är det något som hon skulle vilja göra i framtiden?
- Jag håller ju lektioner och jag rider flera hästar idag men jag
pluggar också en projektledarutbildning och jag skulle tycka att
det vore jättekul om jag kunde kombinera jobbet med hästarna
med min egen dressyrsatsning och med en projektledarroll för
till exempel olika typer av hästevenemang.
På ett sätt är det verkligen inte svårt att förstå hur Nina har
kunnat nå sina mål. Hon utstrålar självsäkerhet och målmedvetenhet. Den här tjejen låter ingen trampa henne på tårna
men samtidigt besitter hon en stor portion ödmjukhet. Det är
verkligen en ära att få samarbeta med och följa en av Sveriges
största dressyrtalanger. Nina Rademaekers är ett namn att lägga på minnet. 

Vill du veta mer? Följ Ninas framgångar i hennes blogg NINASRADER.SE
22 www.makeupstudion.com

A makeup brand that is long lasting,
hyperflexible and smooth as silk
Nina Rademaekers is not afraid of a challenge - In fact, she loves them.
Having been part of the Swedish national dressage team both as a
Pony-, Junior- and Young Rider she now has her goal set on the
U25 national team. And this is why Nina and .FÄRG Collection
fit so well together. We love to set our goals high and challenge
the big ones. And most of all we love to succeed!

W W W. FÄ R G C O L L E C T I O N . C O M
For a face as flawless as your perfor mance.
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PRO TIP

COLLECTION
BREAKING MAKEUP BOUNDARIES

pink eyeliner pictorial

COME ON, IT’S 2015.
WHY SHOULDN’T

ONE

PRODUCT

BE ABLE TO

DO IT ALL?

1 . Som ett första steg jobbas Tusensköna in över 2. Trollhassel som är en ljusare grön suddas
locket och hela vägen upp till brunet. Därefter
mjukt in över Rosa Syrén medan Lindblomma
suddas Rosa Syrén mjukt in i globlinjen.
som är lite mörkare läggs lite mer koncentrerat i
globen.

3. För att värma upp globen och få färgerna
att smälta samman sveps även Gräddkola in i
globen och läggs på locket. Ametist läggs i yttre
ögonvrån som intensitetsskugga.

4. I steg fyra går vi vidare under ögat med
droppskuggor. Rosa Syrén läggs som en mjuk
dropp medan den bruna skuggan Peppar läggs
koncentrerat längs fransraden.

6. Som en sista förgklick adderas den gula skuggan Citron under ögat tillsammans med Ametist.
Looken avslutas med ett par lösfransar 117 från
Ardell och några svep Luxury Mascara. KLART!

5. Skimmerskuggan Swirl läggs under brynet i,
inre ögonvrån samt lätt över locket och skapar en
fin highlight. En eyelinerpensel fuktas med vatten
och hyperflexskuggan Nyponros förvandlas till en
rosa eyeliner.

YOU SET THE BAR

HYPERFLEX ADAPTS

You’re looking at the first all in one eyeshadow, blusher, eyeliner and lip color.
Approved by makeup artists.
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A TWIST OF THE 20’s
När du får i uppdrag att göra en kreativt utmanande
makeup kan det ibland vara svårt att få ner allting till en
klar idé. Kanske är det så att du hela tiden får så mycket
inspiration genom alla bilder du ser via Instagram,
Facebook och ja, nätet generellt att det blir svårt att sortera
och sålla bort sådant som är ointressant. Kanske det framför
allt blir svårt att bestämma dig för vad du själv ska göra?
Det vi brukar uppmana våra elever till är att våga koppla
ner ett tag. Våga lägga bort mobilen och börja med att ta
fram ett tema du vill jobba med. Vissa makeupartister sätter
sig till och med framför en vit vägg med ett skissblock för att
nollställa hjärnan och låta de egna idéerna komma därifrån.
Här till höger leker vår chef Birgitta Lagerholm lite på sin
makeup på Matilda med ett tema från både 20tal och modeteckningar. Hon hämtar teckningsdragen från modeteckningen och låter dessa följa brynen, kindskuggan och näsryggen.
Hon använder den normalt sett, på -20talet, ljusa basfärgen
som en riktigt kladdig accent över handen, örat och
som strukna drag i ansiktet. Rougens form är en direkt
koppling till -20talet och så även munnens färg även om
den är lite ljusare än vad modet föreskrev. Ögonen jobbar
hon helt förutsättningslöst med och låter dessa vara helt
fristående från -20talets mode. Och det är precis det
kreativitet handlar om – att våga låta sig inspireras men
sedan göra det till något eget med en alldeles egen twist!

ÖGON
CITRON - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
CHOKLAD - matt skugga 149 kr, .FÄRG Collection
LÄPPAR
LÄPPENNA NO. 1 - 119 kr, .FÄRG Collection
CREATIVE COLOR - vit, 139 kr, .FÄRG Collection
fotograf och makeupartist BIRGITTA LAGERHOLM
assisterande makeupartist ANYA EKLUNDH
modell MATILDA SJÖFORS
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?

WHO’S
THE
BOSS
Det är inte alldeles lätt att intervjua vår chef och tillika grundare av Makeupstudion
Education och .FÄRG – Birgitta Lagerholm. Så vi gjorde helt enkelt så att hon fick
tala om vilka frågor hon alltid möts av när hon är ute på sina föreläsningsturnéer
eller när hon träffar presumtiva elever och sen fick hon vackert skriva ner
svaren själv på dessa frågor. Simple as that!
av BIRGITTA LAGERHOLM foto KERESHMEH KLANGEFELDT

DEN VANLIGASTE FRÅGAN JAG FÅR ÄR: ”HUR KOM DU IN I DEN
HÄR BRANSCHEN?”

Jag har alltid älskat smink och allt man kan göra med smink.
Alla coola förändringar man kan få till och hur mycket snyggare man kan göra sig om man bara gör på rätt sätt. Och ärligt
talat så kladdade jag på kajal redan som 9åring innan jag gick
till skolan. Inte så att mamma såg dock – det vågade jag inte…
Fast från början handlade inte sminket alls om att jag ville göra
mig själv snyggare utan det var mer ett sätt att få utlopp för
kreativiteten. Jag såg nog inte klok ut för jag var målad i regnbågens alla färger. Samtidigt kommer jag ihåg att jag redan
som 11åring kunde peka ut exakt hur modellen på en bild var
sminkad med contouring och highlight. Det här medan mina
kompisar stod bredvid och bara gapade. Dom fattade liksom
ingenting av vad jag pratade om medan det för mig bara var
lätt att se.
Ju äldre jag blev desto större vikt lade jag nog ändå vid att
28 www.makeupstudion.com

sminket skulle bli snyggt och vid flera tillfällen sa faktiskt mina
kompisar att ”du borde ju jobba med att sminka och sen lära ut
hur man sminkar sig!” Det där grodde liksom fast så jag började fundera på hur man skulle kunna komma in i branschen och
få jobb som makeupartist utan att jag egentligen hade någon
riktig utbildning bakom mig. Ju mer jag funderade desto mer
beslutsam blev jag… Jag skulle bli makeupartist! Direkt när jag
hade slutat gymnasiet så tjatade jag till mig en praktikplats på
Wegelius TV och från början fick jag egentligen bara springa
och köra ärenden. Fixa saker åt de olika redaktionerna och i
princip vara assistent åt allt och alla. Jag var inte ens i närheten av nåt smink eller någon sminkloge. Men jag jobbade
på stenhårt och försökte lösa alla uppgifter jag fick snabbt och
med gott humör. Det tror jag lade grunden för att jag, sen när
jag frågade, faktiskt fick följa med ut till inspelningsplatser och
själva TVstudion på min fritid. Det vill säga kvällar, nätter och
helger… Jag hade ju bevisat för alla att jag var värd att få den
chansen. Det blev i princip all ledig tid att hänga med teamen

.FÄRG INTERVJU

VD BIRGITTA LAGERHOLM

och på så vis lärde jag mig hur allt fungerade och framför allt
lärde jag känna människor som såg att jag var arbetsvillig och
inte rädd för att verkligen hjälpa till. Ganska snabbt efter att jag
kom till studion första gången så smög jag mig in i sminklogen
och började titta på hur sminköserna gjorde och så fort de fick
en ledig stund så visade de mig hur man skulle tänka och göra.
Det dröjde inte länge innan jag fick ”passa” i studion och hålla
koll på att de som syntes i TVrutan fortfarande hade schysst
smink – och hade de inte det ansvarade jag för att sköta påbättringen. Sen gick jag vidare med att sminka statister och till slut
jobbade jag även med de kändisar, artister och programledare
som medverkade i programmen. Hade jag inte lagt all den där
tiden på att jobba mig upp från de allra enklaste arbetsuppgifterna tror jag aldrig att branschen hade gett mig chansen.

er sakta men säkert växa fram till fullfjädrade makeupartister.
Sen när jag 1998 fick nys om en skola som fanns i Hollywood
blev jag jättesugen på att åka dit och se om jag kunde lära mig
nåt nytt som jag kunde ta med hem till min egen utbildning.
Väskorna packades och skolan lämnades över till en av mina
kollegor – Malin Lankarbro – och -99 drog jag till Hollywood.
Förväntansfull och laddad till tänderna! Igen blev jag lite besviken på skolan. De tryckte in 40 elever i en stor aula, babblade
på framme på scenen och sen fick man sköta sig själv så gott det
gick. Det mesta de gick igenom kunde jag som tur var redan så
mig gjorde det kanske inte fullt så mycket men de stackare som
kom och inte hade någon bakgrundskunskap alls var helt lost.
Det slutade med att jag höll extralektioner för mina klasskompisar på kvällarna. En gång lärare – alltid lärare…
Däremot fick jag ut en massa bra kontakter och erfarenheter
DEN ANDRA VANLIGASTE FRÅGAN ÄR: ”HUR KOM DU PÅ ATT
från den skolan genom att göra mycket praktikjobb. Mängder
DU SKULLE STARTA EN MAKEUPSKOLA OCH HUR GJORDE DU?”
med film och fotograferingar hann jag med när jag var där
Våren 1996 hade jag hunnit jobba med smink för TV i flera 1999. Dessutom blev jag privatlärare åt en norsk miljonärsår och även varit ute och gjort
dotter. Jag tänker ofta på att
mycket fotojobb. Jag hade även
jag hade kunnat gå den skolan
D
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bytt från Wegelius TV till Trash
och sen vart lite halvt missnöjd
TV och där träffade jag Diana
men genom att jag jobbade
Tillström (idag smink på TV4)
• Birgitta har på -90talet paddlat fyra år i
extra med mina klasskompisar
som berättade att man faktiskt
kanotlandslaget i racing och vunnit SMguld
och sen gjorde så många prakkunde utbilda sig till makeuparoch flera NMguld .
tikjobb jag bara fick så fick jag
tist nu. Klart man måste utbilda
ändå med mig en mängd värsig mer! - var min tanke och sen
defulla kunskaper och erfaren•
Hon
var
under
10
års
tid
en
av
världens
bästa
ansökte jag och kom in. Tyvärr
heter därifrån som jag inte hade
spelare
i
discgolf
(frisbeegolf)
med
bl
a
2
VMblev jag, kinkig som jag är, välhaft idag om jag inte hade varit
guld, 4 EMguld och 7 SMguld på meritlistan.
digt besviken på skolan och
där. Därför är jag glad att jag
kände att det inte alls var som
åkte. Men ännu gladare var jag
• Nu ska hon precis flytta till ett litet hus i
jag hade förväntat mig. Där och
när jag kom hem och tog över
då föddes tanken på att starta en
skärgården, mest för att hon hoppas kunna
min skola igen. Den här gången
egen skola. En egen, grymt bra
köra jetski in till jobbet i framtiden.
ännu mer rustad med nya erskola! Så jag for hem till mina
farenheter och nya upplägg för
föräldrar som båda var gymna• Birgitta älskar hästar och hundar. Och
min egen utbildning.
siepedagoger och började skissa
utmaningar!
fram ett upplägg. Jag hörde ockVAD ÄR DET SOM DRIVER DIG –
så av mig till alla mina kontakFÖR DU VERKAR JU EH… JOBBA
ter i branschen och frågade vad
RÄTT MYCKET?
de tyckte skulle ingå i en riktigt bra utbildning och sen kollade Glädjen driver mig! Det har varit SÅ roligt att jobba med den
jag med några av dem om de ville vara gästföreläsare/lärare här skolan! Att få se hur eleverna utvecklas och hur pedagogiinom de områden som jag själv saknade djupare kunskap. Och ken hela tiden utvecklas. Att få se hur jäkla framgångsrika elevdet ville de. Jag kommer fortfarande ihåg hur glad jag blev när erna blir tack vare vår coaching! Sen finns drivet hos mig att
jag fick de beskeden. Sagt och gjort! Hösten 1996 skaffade jag hela tiden vilja förbättras. Just pedagogiken har förändrats och
min första lokal och började med att hålla en mängd kortkurser förbättrats mycket genom åren. Mycket tack vare att jag har utför att öva upp min pedagogik, få feedback från de elever jag bildat mig inom coachingmetodiken på Skandinaviska Ledarhade och även sammanställa allt material jag ville ha till den högskolan. Den har hjälpt mig och mina lärare att ge feedback
stora kursen skriftligt. Våren 1997 hade jag min första långa på ett mjukare sätt även om vi fortfarande behåller skärpan
kurs och det är roligt när jag tittar tillbaka på bilder från den i det vi säger men pedagogiken har utvecklats också mycket
kursen hur duktiga eleverna var redan då! Och det är nästan tack vare den feedback vi får från eleverna. Jag har även läst
ännu roligare när man tittar i tidningar och än idag ser deras tonvis med böcker om olika personlighetstyper och hur man
bäst ska nå dessa personligheter när det gäller utbildning. Det
namn som makeupbyline på en del av jobben.
har också varit fantastiskt spännande och utvecklande för mig
HAR DU VERKLIGEN JOBBAT I HOLLYWOOD?
och personalen att gå olika kurser i ledarskap och gruppdynaYes! Under de första åren jobbade jag mycket med skolan men mik. Utöver det här har jag parallellt med att jag har drivit
även parallellt som makeupartist. Jag jobbade jämt kan man skolan gått utbildningar inom fotografering, skissteknik, grafisk
säga. Det var tufft men helt klart värt det när jag fick vara min design, marknadsföring och reklam. Allt det har jag pluggat
egen chef och jag fick vara med och se från början osäkra elev- extra för att kunna fördjupa utbildningen ytterligare och kunna
www.färgcollection.com 29

.FÄRG INTERVJU

VD BIRGITTA LAGERHOLM

”

ge eleverna ännu mer mervärde. Om det var jobbigt att sköta
företaget och plugga samtidigt? Hell yeah… Men! Jag tror att
om man har tillräckligt tydliga mål, en bra handlingsplan och
är beredd att jobba stenhårt för att uppnå dessa mål så kommer
man att lyckas. Jag är inte färdig än… Men jag är på god väg.
Sen tror jag att all framgång som föds ur hårt arbete egentligen
bara bottnar i en sak: Glädje – har man inte roligt kommer
man aldrig att jobba så här hårt som jag har gjort och jag älskar
mitt liv och jag älskar mitt företag – just för att det har gett mig
så otroligt mycket glädje!
DET KÄNNS SOM ATT DU ALLTID ÄR PÅ VÄG VIDARE, MOT NYA
MÅL – STÄMMER DET?

Japp! Uppåt, vidare, framåt är superviktigt för mig. 2004 hade
jag drivit företaget i 8 år och kände att det behövdes ytterligare
en utmaning. Då kom tanken: Varför inte starta ett eget sminkmärke?! Jag tänkte, hur svårt kan det vara? Jo, tjena… Det var
ju inte det lättaste och det är SVINDYRT, fick jag erfara! Det
är egentligen en helt annan historia men .FÄRG Collection såg
i alla fall dagens ljus där i början av 2005 i och med att de första
skuggpaletterna kom då. Hyperflexibla färger som jag är jättestolt över. Tanken är att man ska kunna använda dem både till
ögonskuggor, bryn, contouring, highlight och rouge. Och fuktar man dem ska man kunna göra eyeliner av vilken färg som
helst. Mixar man dem med Base eller nåt av våra läppglanser
kan man även skapa cremeskuggor och nya läppglansfärger.
Hur smart som helst egentligen – i alla fall i min värld…!

Jag hade tjatat på min ekonomichef ganska länge om att få
starta en skola i Göteborg också men han hade hittills alltid sagt
nej så när jag för tolfte gången kom och tjatade blev jag ganska förvånad när han plötsligt sa ja. Så startade gjorde jag, tillsammans med Linda Ohlsson och Anna-Carin Olsson. Succé
direkt och under första året jobbade jag halvtid där nere för att
vara säker på att allt kom igång som det skulle – och det gjorde
det. När ekonomichefen sen ett år senare föreslog att vi också
skulle starta i Malmö så kändes det som en naturlig fortsättning
så jag tänkte: ”ja, va fan, vi kör!” Ekonomichefen var däremot
betydligt mer tveksam när jag kom skenande med förslaget
om att starta skola i Borlänge 2008 men min flodvågsentusiasm var tydligen svår att motstå för vi startade upp där också.
Det höll i tre riktigt
bra år och sen ville
vår fantastiska verksamhetschef där –
Geraldine Englund
– starta eget inom
ögonfransförlängning så då la vi ner.
Har man inte rätt
personal kvar så
står man sig slätt
och det ville jag inte
göra. Då lade jag
hellre ned. Det är
ett beslut jag aldrig

Då kom tanken: Varför inte starta ett
eget sminkmärke?! Jag tänkte, hur svårt
kan det vara?”

har ångrat. Generellt så brukar jag inte ångra saker så länge jag
följer min magkänsla. Och det är ju exakt det jag har gjort hela
tiden, oavsett om beslutet har avsett att starta en ny skola, ett
nytt sminkmärke eller att lägga ner något.

VISST HAR DU SKRIVIT EN LÄROBOK I MAKEUP OCKSÅ? VAR DET
SVÅRT?

Ända sen första utbildningen jag höll har eleverna fått ut ett
skriftligt material med massa teknikanvisningar, bilder och
mycket know howtexter och sommaren 2010 var det dags att
sammanställa allt till en riktig lärobok. Det var ju ett hästjobb.
I ärlighetens namn hade jag inte fattat HUR jobbigt det skulle
bli - men när jag var klar var jag så sjukt stolt. Första riktiga
läroboken på svenska skriven för professionellt bruk och den
angav mitt namn som författare! Skön egoboost på det, det ska
erkännas. Idag finns den dessutom ute på närmare 100 gymnasieskolor som alla använder den till sitt stylistprogram. Lite
samtidigt där så jobbade jag också fram ett underlag för SEYFs
räkning för att branschen skulle få ett eget gesällbrev i makeup.
Och ja, för den som funderar - jag gillar att jobba. Massor!
DU HAR INTE BARA JOBBAT I HOLLYWOOD UTAN I NEW YORK
OCKSÅ?

Det stämmer och det var hur coolt som helst med både plåtningar och föreläsningar! Det är ju en galet speciell energi i
New York och att jobba ute på location i New York är ju på nåt
sätt ändå lite skarpare än att jobba på location i Stockholm.
Det hela började med att jag satte upp ett mål att vi ville ha fler
internationella samarbetspartners så när Parsons i New York
(kända från TV3 och Project Runway) ville samarbeta så kändes det som en stor fjäder i hatten! Då åkte vi över och gjorde
ett antal jobb med dem och bland annat föreläste jag för deras
elever om makeup för modefotograferingar. Efter det har flera
tidigare elever och lärare varit över och jobbat med dem så det
har funkat jättebra!
OCH OM DU FÅR HITTA PÅ EN EGEN FRÅGA, DEN SISTA, TILL DIG
SJÄLV – VAD BLIR DET?

Jo, då skulle jag nog fråga vad som händer i nutid?
Vi ska starta vår första butik i Göteborg och det känns jättespännande! Vår första konceptbutik för .FÄRG öppnade vi ju
på Karlavägen 53 i Stockholm för lite mer än två år sen och nu
är det alltså Göteborgs tur. Kom dit och titta i augusti när vi
öppnar! Adressen är Odinsgatan 26. 

Birgitta är ett levande bevis på att om vill man åstadkomma något så kan man! Man måste bara
vara beredd på att jobba hårt och inte ge upp. Hennes motto: ”Hur svårt kan det vara?” hörs alltid
när det dyker upp ett hinder. Strax därpå är hon över och förbi.
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I FANTASIN
FINNS INGA
GRÄNSER

C

arolina nästan studsar till skolan. Idag ska de ha sin första riktiga genomgång av hur man tänker och vad man kan göra när
man ska bygga upp en riktig fantasimakeup. Hon har
längtat efter den här lektionen. Det är så många timmar
som hon har stått hemma och sminkat sig själv framför
spegeln och testat en massa olika idéer. Den ena galen,
den andra ännu mer galen. Det är bland det bästa hon
vet och idag ska de få testa verkligen på riktigt.
När Carolina kommer in i klassrummet har Anya lagt
fram en mängd olika produkter, det är klara färgglada
Creative Color, det är glitter, det är vattenfärger och
olika svampar och nät. Som vanligt förklarar Anya
på ett lugnt och pedagogiskt sätt samtidigt som
hon visar en mängd olika tekniker för att skapa olika typer av mönster och olika effekter. Hon avslutar med att dema en mejk
som är inspirerad av olika blommor –
orchidéer - och använder bland
annat presentsnöre som
ögonfransar. Det färgsätter hon innan hon
monterar ihop det med
vanliga lösfransar.
Dagens lektion går ut på att
testa tekniker så det blir ingen
hel makeup att göra den här
gången för Carolina men hon är
alldeles uppfylld med ny inspiration i hur man kan tänka och göra
så nästa gång de har fantasi – då jäklar, ska hon blomma ut i nåt helt galet!

av BIRGITTA LAGERHOLM
foto RASMUS PETTERSSON &
BIRGITTA LAGERHOLM
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UTBILDA DIG TILL MAKEUPARTIST HOS

”

”

En fantastisk utbildning! Har lärt mig så otroligt mycket på de här
tre månaderna. Väldigt bra att de inte tar in mer än 8 personer per
klass. Då hann alla få den hjälp och uppmärksamhet de behövde.
Lärarna var väldigt stöttande och hjälpte till med praktiker.
Skulle verkligen rekommendera kursen!

Grymma lärare! Trevlig och hjälpsam
personal. Unika produkter. Jag kan varmt
rekommendera denna skola, skulle inte valt
annorlunda. - Milena Y, elev Stockholm

”

KÄLLA: RECO.SE

”

- Mathilda H E, elev Stockholm

Gick makeupartistutbildningen hos
Makeupstudion! Absolut en underbar
utbildning med professionellt bemötande
och strukturerad undervisning. Rolig men även
seriös utbildning som fokuserade mycket på att
man som elev faktiskt skulle komma ut i arbetslivet.
- Erika L, elev Stockholm
KÄLLA: RECO.SE
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LÄS FLER RECENCIONER AV MAKEUPSTUDION EDUCATION PÅ WWW.RECO.SE

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.

”

LÄS MER OCH ANSÖK PÅ WWW. MAKEUPSTUDION.COM

DU BÖRJAR BYGGA DIN PORTF OL IO RE DAN UN DE R UTB IL DN IN GE N ME D S LUTF OTOGRAFERI N G.
F OTOGRAF : P ERNI L L A S TRAND
MAK E UPARTIS TE R: ( f rån h ö g er ti l l vän ster) ERI KA L U NDB L AD, MATH I L DA H EDI N EKW A LL, ELIN HELLM A N ,
VI CTORI A JAB ERI , TH EA S TRÖM, L AU RA RI VERA
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MODE L L E R FRÅN S TOCKH OL MS G RU P P EN

2-DAGARSKURSER

UTBILDNING:

FRISTÅENDE UTBILDNINGAR:

VAD GÖR DU EGENTLIGEN SOM MAKEUPARTIST?

SP RAY TAN N I N G

F RAN SF Ö RLÄNGNING

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. 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.

MAKEUPARTIST

Makeupartistyrket leder in dig i en värld bakom TV-kamerorna, där det skapas TV-program, reklamfilm, musikvideos och film. Eller in i fotostudion, där kanske nästa stora
reklamkampanj, tidningsomslag eller modereportage fotas!
Du kommer att träffa kända personer, skådespelare, vackra
modeller, karismatiska fotografer och naturligtvis även
alldeles vanliga människor. Sammantaget är det förvisso
en glittrande och glamourös värld men med ett högt tempo,
där du måste jobba hårt för att lyckas!
Att jobba professionellt med makeup innebär en enorm utmaning. Du ska, på några korta ögonblick, kunna använda
din kreativitet och din tekniska skicklighet till att förvandla
en vanlig modell till en strålande skönhet redo att fotas eller
filmas - Eller kanske uppdraget istället gäller att skapa en
fantasifull makeup med guldfärg, sand och fjädrar för en
strålkastarupplyst catwalk. Vilket det än gäller, så är det få
jobb, som är så fria och kreativa som makeupartistens!

Att gå en utbildning hos Makeupstudion Education innebär
att tänja på gränserna för vad du trodde var möjligt inom
färg, form och fantasi. Samtidigt kämpar du hela tiden vidare efter att nå perfektion inom den klassiska skönheten. Du
behöver inga förkunskaper men du måste vara beredd att
arbeta hårt och fokuserat. Vi ställer mycket höga krav, för vi
vill att du ska lyckas!
Hos oss studerar du en fullständig makeuputbildning förlagd
över 12 eller 20 veckor, dag- eller kvällstid. Att arbeta som
makeupartist innebär att du arbetar med en inriktning på
skönhet, mode och media - helt enkelt de områden inom
vilka det finns absolut mest jobb. Nu har vi även lagt till
momenten Fransförlängning och Spray Tan - ett utmärkt sätt
för dig att snabbt kunna bygga upp en kundkrets och börja
tjäna pengar direkt.

KURSSTART 3/8
Få platser kvar till höstterminens makeupartistutbildningar. Endast 8 elever per klass.
Ansök nu på nr: 08 - 640 79 01

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.

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

TI P S!
I KURSPLANEN FÖR MAKEUPARTIST
INGÅR ALLTID UTBILDNING INOM
FRANSFÖRLÄNGNING SAMT
SPRAY TAN.
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