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Veronica
har ordet
Vi vill börja med att säga TACK! Året som har
gått har varit mycket omtumlande för oss alla.
Vi har behövt tänka om och tänka nytt och
trots det har ni varit med oss hela tiden. Som
ni förstår, längtar vi oerhört mycket efter att
få träffa er alla, hålla kurser, arrangera event
och göra allt annat kul som vi älskar att göra
tillsammans med er!
Som ni kanske redan sett så har vi lanserat vår
digitala akademi- Baldacciacademy.se
En plattform där vi samlar förinspelat material,
live-utbildningar och enklare inspirationsvideos.
En plattform som kommer bli ett perfekt
komplement till våra fysiska kurser.
Vi ser även att vårt kära Wellness Light event
har fått ett stort ökat intresse. Vi tror att
anledningen är att många verkligen har insett
vikten av att investera i sitt välmående, helt
enkelt ta hand om sig själv och varandra.

Baldacci Concept Studio i Stockholm väntar
tålmodigt på att få bjuda in er till kurser,
event eller varför inte en lyxig frukost i
höst där vi exempelvis pratar om vårt nya
varumärke Color Wow. Det händer mycket
kul innanför Baldaccis väggar som vi ser
framemot att dela med er!

Veronica Lundin,
Utbildningsansvarig

Nytt varumärke
COLOR WOW är varumärket som tagit
färgbevarande produkter till en helt ny
nivå med över 70 st. utmärkelser för sina
innovativa produkter inom care och styling.
Color Wows produktserie är framtaget för
att möta alla behov när det kommer till
färgbehandlat hår. Ingredienser har valts
ut med omsorg, funktion, samt att alla
produkterna är:
• Fria från sulfater, parabener och gluten
• Cruelty free

The Wellness
Experience
EN FAVORIT I REPRIS. Häng med oss till
Dubai där fokus ligger på välmående och
fantastiska upplevelser tillsammans med härliga
människor. En resa med totalt 5 nätter på ett
av världens mest fantastiska hotell - Atlantis
the Palm, som är placerat längst ute på den
konstgjorda ön Palm Jumeriah. Läs mer om
resan på baldacci.se/dubai. Datum kommer
inom kort, håll utkik på våra sociala medier.

Baldacci
Concept Studio
I JANUARI slog vi upp portarna för Baldacci
Concept Studio. Vill du bli inspirerad av vad
vi har att erbjuda, kom förbi och inspireras i
vårt showroom där alla våra varumärken finns
representerade. Här ryms utbildningslokaler,
salong och shop. Du hittar oss på Birger
Jarlsgatan 105 i Stockholm.

Olaplex No.8
EN HÖGKONCENTRERAD hårinpackning
som reparerar, ger glans och volym
samtidigt som håret får en intensiv
återfuktning.

FOTO: @OLAPLEX

Dianas
favoritsax

Excellent Edges
Crocodile
MULTIFUNKTIONELL I ALL ÄRA. Excellent
edges crocodile är en fantastisk sax som
kan användas till att skapa en texturerad
känsla samtidigt som det går att klippa
raka och mjuka linjer i ett hår. Du kommer
inte att bli besviken!

nyhet!

Björk lanserar
ny produkt
TÄMJA hjälper dig att få kontroll på
envisa, flygiga småhår samtidigt som den
ger håret extra näring och styrka. Med en
unik sammansättning av kokosolja,
sheasmör och aminosyror som
tillsammans ger näring, fukt och glans.
Kan med fördel även användas på
ögonbrynen.
•

Frizz control

•

Game changer

•

Easy-to-apply

Höstens trender
FOTO: @LINDAAFOTOGRAF

Varma toner...
VÄRMEN HÅLLER I SIG våga satsa på
varma och lyxiga toner i champagne,
aprikos, rött, rödbrunt.

FOTO: @ MATILDAKARLSSO

FOTO: @BLUSHGIRLSALON

Klippningar
som trendar
DET VI SER MYCKET av i modevärlden just
nu är olika typer av luggar, ”mullet” och
långa längder. Harry styles-looken för den
kortare frisyren är riktigt trendigt!

Be natural,
be you

Mixtoner
VÅGA ANVÄNDA mixtoner i
nyanseringarna för att göra dom mer
personliga och underhåll med ett
skräddarsytt färgbalsam.

FOTO: @OLAPLEX

FOTO: @MATILDAKARLSSO

JOBBA MED hårets naturliga fall,
framhäv den egna formen och texturen.
Satsa på vårdande produkter som stärker
hårets kvalitet.

FOTO: @ PAMS.HAIR

FOTO: @EVOHAIR

Ny receptbok
UNDER HÖSTEN kommer vi ut med vår
nya receptbok för Original Mineral.

Recepttips från
O&M
HÄR KOMMER ett tips på en lyxig
champagne-ton som vi bara ÄLSKAR.

Creme de la creme
Platinum (20g) + 10.03 (5g)
+ 9.71 (5g) med 1,5%

Våra utbildare
KARIN SALEH

MALIN GUSTAFSSON

karin@baldacci.se
0702 - 055 700

malin.gustafsson@baldacci.se
0707 - 998 721

Karin vår alldeles egna färgguru,
med många års erfarenhet som
färgtekniker. Så fort hon får
chansen delar hon mer än gärna
med sig av sina många färgrecept!
Hon har lite extra passion för
färgkorrigeringar, pasteller och
blonda hår.

Frisör med 10-års erfarenhet som
älskar att få vara kreativ och ta ut
svängarna lite extra när det gäller
färg. Malin varvar salongsjobb i
Stockholm med att utbilda i främst
#mydentity och evo.
@hairstylebymalin

@karinsaleh

DIANA POUR

MATILDA KARLSSON

diana@baldacci.se
0706 - 500 360

matilda@baldacci.se
0700 - 768 100

Diana har en bakgrund som
barberare & frisör. 2018 vann hon
årets nykomling. Hennes största
passion i livet är att skapa, och just
därför älskar hon att klippa hår
med både sax och maskin, men
även att få ihop vackra frisyrer och
färger där kreativiteten får flöda.

Matilda är vår tekniker och
balayageutbildare. Hon ansvarar
dessutom för Baldaccis sociala
medier. När Matilda inte utbildar
driver hon salong i Göteborg.
Det bästa med att få utbilda är
enligt henne själv att få ta del
av varandras kunskap, lyfta och
utveckla varandra.

@pourtfolie

@matildakarlsso

AMANDA KUPARI

CAROLINE JÄDERBLOM

amanda@baldacci.se
0703 - 932 425

caroline@baldacci.se
0707 - 540 145

Amanda är tekniker för nästan alla
våra varumärken. När hon inte
utbildar arbetar hon som frisör på
vår Studio i Stockholm närmare
bestämt Baldacci Concept Studio
som öppnades i Januari. Den
perfekta kombon tycker Amanda.

Frisör och utbildare med stor
passion för hårets kemi och
produkters innehåll. Utbildar i
Malibu C och Olaplex och är även
aktiv med support i våra forum.
Caroline har lång erfarenhet av
frisöryrket och tycker om att dela
med sig av sin kunskap.

@amandakupari

JOSEFINE LINDHOLM
josefine@baldacci.se
0705 - 560 280
Josefine är vårt nya tillskott i
teamet, bosatt i Skellefteå. Hon
arbetar 60% som tekniker på
Baldacci och resterande på salong.
Färg är just det som får hennes
hjärta att klappa lite extra. Hon har
även medverkat i Årets Frisör 2020
med Avante Garde.
@josefinelindholmmm

@c_mr_j

Vilken är din
favorit just nu?

AMANDA KUPARI
Min favorit produkt just nu är Pop + Lock från
Color Wow! Jag älskar att föna i den på mina
kunder för ett silkeslent hår med extra mycket
glans för att framhäva deras nya färg, på mig själv
för att dölja mina kluvna toppar och även använda
som slutprodukt för att tämja frizz och ge glans
utan att tynga ner. Tips! Prova använd denna
produkt vid ex flätningar och tighta ponytails!

MATILDA KARLSSON
Björk Spraya Lagom! Den perfekta hårsprayen
för dig som älskar en lättare känsla av stadga och
glans, som inte tynger håret. Det är mjukspray som
man enkelt drar fingrarna genom håret efteråt.

DIANA POUR
Min favorit produkt just nu är Mister Fantastic från
Evo som är en fantastisk fön spray som skapar
glans, fyllighet och textur i ett hår. Jag använder
den på kort och långt hår innan jag fönar eller
stylar med värmeverktyg. Får din styling att hålla
längre och bättre.

Color Wow
Pop + Lock
Evo
Mister Fantastic

Björk
Spraya Lagom

MALIN GUSTAFSSON
Hard Water från Malibu C. Nu för tiden vet vi ju hur
metaller och mineraler gör en negativ påverkan
på håret, men då tiden ibland kan bli knapp på
salongen för att göra en Crystal Gel tycker jag Hard
Water påsen är perfekt att lägga till din behandling.
Även om kunden bara bokat en klippning så ta
tillfället i akt och rensa kundens hår på bara 5min!

JOSEFINE LINDHOLM
Malibu C
Hard Water

Olaplex No.3

Min go to just nu är Evos Shape Vixen. En lätt
volymkräm som ger mycket volym utan att tynga
ner eller ge en extrem produkt känsla. Kombinerar
gärna med root canal i botten och shape vixen på
längderna. Detta funkar klockrent på alla längder.
Krämen är lätt och fördelas lätt i handdukstorkat
hår innan föning för en härlig ”svällande
merhårskänsla”.

CAROLINE JÄDERBLOM
Min nya favorit produkt är Olaplex No.3. För att gör
min kund den hemma blir mitt jobb mycket lättare.

KARIN SALEH

Evo
Shape Vixen

O&M
Frizzy Logic

Jag älskar serum då det ger vacker glans och
samtidigt tämjer frizz och sluter toppar. Frizzy
Logic doftar helt underbart och ger samtidigt vård
med hjälp av O&M:s signaturblandning av oljor:
ekologisk kokos och makadamia. Jag har antingen
i den innan jag fönar mitt hår eller efter som sista
steg i min styling.

Wellness
Light
Spendera en dag tillsammans med oss,
där fokus ligger på er! Ta del av Marks
unika träning, kanske mest känd för sin
FLOW och Veronica med sin populära
Coffee & Conversation.
Vi uppmärksammar frågor som:
Hur jobbar vi på bästa sätt i vårt team?
Hur tar vi hand om våra kunder och vår
salong? Och sist men inte minst, hur tar vi
hand om oss själva och vår kropp?

Är ni under 4 personer och vill
boka Wellness, finns följande
datum tillgängliga:
DATUM		

			

TID		

PRIS		

PLATSER

23/9

Göteborg - St Jörgens Spa

08.30-16.00

5 070 kr/pers.

15 st

20/10

Göteborg - St Jörgens Spa

08.30-16.00

5 070 kr/pers.

15 st

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

“

Health is a state
of body. Wellness is
a state of being.
- J. Standford

PAKET 1

PAKET 2

PAKET 3

Heldag på Sankt Jörgen
inkl. en övernattning

Heldag på Sankt Jörgen.

Heldag i Stenungsund.

Detta ingår:
Föreläsning inkl. fika
Lunch
Träning
Smoothie
Sparitual
Middag
Hotellövernattning
Frukost

Detta ingår:
Föreläsning inkl. fika
Lunch
Träning
Smoothie
Sparitual

Detta ingår:
Föreläsning inkl. fika
Lunch
Träning
Smoothie

6 770 kr / pers.

5 070 kr / pers.

3 795 kr / pers.

Alla prispaket ovan är exkl. moms och gäller
för ett minimum på 4 personer. Tiderna och
upplägget varierar beroende på vilket paket ni
väljer. Önskar ni att vi kommer ut till er istället,
finns även denna möjligheten.
För mer information om innehållet eller
bokning av dessa paket, kontakta Veronica:
veronica@baldacci.se
0704 - 41 19 69

Elins ord om
Wellness

“

- Jag kan kortfattat förklara den helgen
som magisk. Veronica och Mark gjorde
vår helg till en helt fantastisk upplevelse
för kropp och själ. Träning blandat med
samtal, yoga, spa och mat i en miljö som
som andas lugn, lyx och välmående. Jag
kan inte nog tacka Veronica, Mark och
Baldacci för den upplevelse vi fick och
den känsla vi bar med oss hem.
Det är så ofta man åker iväg på visningar
med fest och galej, men det här är något
helt annat. Skulle jag nu välja mellan
att antingen åka på frisörmässa eller en
wellnesshelg med min personal så är
svaret rakt av Wellness. Vi behöver nog
alla bli bättre på att ta hand om oss själva
för att kunna ta ännu bättre hand om
varandra och våra kunder, förutom en
bättre arbetsmiljö så kommer det visa sig
positivt på sista raden, det är jag helt säker
på. Ser redan fram emot nästa gång.

Elin Abrilin,
Frisör, salongsägare
& entreprenör

Coffee
& Conversation
Att få ett trevligt bemötande och proffsig
service är en känsla och upplevelse som
vi alla är beredda att betala lite extra för.
Hur profilerar du dig själv och din
salong? Vad får kunden för upplevelse
hos dig? Hur kommunicerar du med dina
kunder och kollegor?
Veronica ger dig verktygen till hur du kan
tänka i din yrkesroll och i din salong.
Du kommer garanterat komma tillbaka
med ”nya” ögon - redo att tänka nytt!
För bokning, kontakta Veronica
veronica@baldacci.se
0704 - 41 19 69
Tid: ca 3 timmar
Pris: 995:-

Frukost med
Baldacci
En frukost är mer än en bra start på dagen,
det är också ett perfekt tillfälle för att
nätverka med andra frisörkollegor!
Våra populära frukostträffar innehåller mer
än bara oemotståndligt god frukost, vi
delar också med oss av den allra senaste
informationen om vad som händer i
branschen och hos oss på Baldacci.
Pris: Kostnadsfri

Denna kurs kan
komma att flyttas
fram beroende på
restiktionerna

DATUM		 					TID		

PLATSER

6/10		

50 st

Göteborg Dorsia				

08.00-09.30 		

13/10		 Göteborg Bellora			08.00-09.30		25 st
19/10		

Stockholm Baldacci Concept Studio

08.00-09.30		

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

25 st

Utveckla dina
Balayage-kunskaper
med Baldacci
Ta med:
Pinkam, borste
och fön. Utförandet
sker på dockor.

Balayage, hairpainting, foilyage... kärt barn
har många namn! I den här kursen reder vi
ut skillnaderna mellan de olika teknikerna
och när vi kan använda oss av vilken teknik.
Frihandstekniken Balayage tog vår bransch
med storm och efterfrågan från våra kunder
bara fortsätter att öka.
Vill du bredda din kunskapsbank med ännu
en ny teknik eller kanske vidareutbilda dig
inom frihandsmålning? Då välkomnar vi dig
varmt till detta kurstillfälle.
Pris: 2 195 kr (inkl. lunch och fika)

Mydentity Seven Stroke

O&M Paint Powder

Evo Bottle Blonde

Sunlights Balayage

DATUM		 					TID		

PLATSER

13/9		

Göteborg Baldaccis kontor		

10.00-16.00 		

16 st

20/9		

Stockholm Baldacci Concept Studio

10.00-16.00 		

14 st

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

Get 2 know Curls
& Textured Cuts
URBAN ACADEMICS
En klipp & stylingkurs för dig som är
intresserad utav att lära dig mer om
texturerat hår. Vad ﬁnns det för olika lockar,
vilka produkter ska man använda och vad bör
man tänka på när vi klipper och stylar? Efter
en kurs med Urban Academics så har du
verktygen du behöver för att lyckas med en
klippning på lockigt hår.

Ta med:
Bredtandad kam,
fön, diﬀuser, klämmor,
sax, klippkam och
pinkam. Utförandet
sker på dockor.

På kursen går vi genom allt steg för steg så
att du får det självförtroendet du behöver för
att kunna ta emot dina lockiga kunder.
Kursnivå: Medel
Pris: 4 995:- (inkl. lunch och fika)

ONLINEKURS
Sarah och Chanel erbjuder även en
onlinekurs den 19/10 och 15/11
kl. 08:30 - 13.00.

Sarah och Chanel har jobbat professionellt med
texturerat hår i 15 år. Tillsammans har de som
mål att sprida kunskapen om texturerat hår till
frisörer och elever i hela Skandinavien.
Sarah Åsard grundade salongen Urban Hair,
en salong som nischar sig på hår med textur.
Hon jobbar parallellt med att utbilda och då
och då dyker hon upp i tv-rutan som frisör i
tv-showen Go kväll.
Chanel Faltin har varit med i princip från start
och är Creative Director på Urban Hair. För
två år sedan startade hon Urban Academics
tillsammans med Sarah för att sprida sin enorma
kunskap om texturerat hår i Skandinavien.

Anmäl dig via
urbanacademics.se

DATUM		 				TID			PLATSER
7/9

Göteborg Baldaccis kontor		

10.00-15.00

16 st

14/9

Stockholm Baldacci Concept Studio

10.00-15.00

14 st

12/10

Göteborg Baldaccis kontor		

10.00-15.00

16 st

Boka denna kurs via urbanacademics.se

Ta med:
Modell, pinnkam,
clips, borstar, fön och
stylingverktyg.

Color Intro
TEORI & HANDS-ON
Är du nyfiken på Original Minerals hårfärg och
är intresserad av att få veta mer om denna
unika färgserie? Är du ny i O&M-familjen?
Behöver du en uppfräschning och vill ta
chansen att träffa nya kollegor i branschen?
Då är denna introkurs perfekt för dig. Du
kommer att få lära känna varumärket, få kreativ
färginspiration och upptäcka fördelarna med
den senaste generationens hårfärg.
Kursnivå: Lätt
Pris: Kostnadsfri (inkl. lunch och fika)

För bästa resultat är det viktigt att du som
deltagare redan nu börjar leta efter din modell.
Vikten av rätt modell är avgörande för
att du ska få ut mest möjligt av kursen. Vi
rekommenderar en modell med ofärgat hår
eller med en större utväxt.
Stockholm
Mejla bilder på din modell till
karin@baldacci.se för godkännande
Göteborg
Mejla bilder på din modell till
matilda@baldcci.se för godkännande

DATUM		 				TID		 PLATSER
11/10

Stockholm Baldacci Concept Studio

09.30-17.00

14 st

(Modellerna är

3/11

Göteborg Baldaccis kontor		

09.30-17.00

16 st

välkomna kl. 11.45)

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

Ta med:
Modell, pinnkam,
clips, borstar, fön och
stylingverktyg.

Get Nude med O&M
TEORI & HANDS-ON
Vilken teknik passar bäst för att skapa liv i ett
ljust hår? Hur går vi tillväga för att balansera
varmt och kallt?
Denna kurs kommer att ge dig ökad
förståelse i hur vi använder våra NUDES för
att mörka ner blonda hår. Vi delar med oss
av varandras recept och gör en djupdykning
i lowlights helt enkelt! Här har du också
möjlighet att skapa egna NUDES recept och
testa på tofsar.
Kursnivå: Medel
Pris: 2 195:- (inkl. lunch och fika)

För bästa resultat är det viktigt att du som
deltagare redan nu börjar leta efter din
modell. Vikten av rätt modell är avgörande
för att du ska få ut mest möjligt av kursen. Vi
rekommenderar en modell med ofärgat hår
eller en som redan är uppljusad.
Stockholm
Mejla bilder på din modell till
karin@baldacci.se för godkännande
Göteborg
Mejla bilder på din modell till
matilda@baldcci.se för godkännande

DATUM		 				TID		 PLATSER
12/10

Stockholm Baldacci Concept Studio

09.30-17.00

14 st

(Modellerna är

20/10

Göteborg Baldaccis kontor		

09.30-17.00

16 st

välkomna kl. 11.45)

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

Ta med:
Modell, pinnkam,
clips, borstar,
fön och
stylingverktyg.

Color Master
TEORI & HANDS-ON (2 DAGAR)
Bli certifierad colorist med oss!
För att få ut det mesta av denna kurs bör du
ha jobbat med O&M CØR.Color i något år
och bekantat dig väl med vårt färgsystem.
Kursen passar dig som vill fördjupa
dina färgkunskaper, både inom kemi &
färgkorrigering samt problemlösning.
Kursnivå: Advancerad
Pris: 4 995:- (inkl. smörgås, lunch och fika)

DATUM		
16-17/11

Vikten av rätt modell är avgörande för
att du ska få ut mest möjligt av kursen. Vi
rekommenderar en modell med mycket
färg i håret och som är öppen för en större
färgförändring.
Stockholm
Mejla bilder på din modell till
karin@baldacci.se för godkännande
Göteborg
Mejla bilder på din modell till
matilda@baldcci.se för godkännande

				
Göteborg Baldaccis kontor		

						
22-23/11

Stockholm Baldacci Concept Studio

						

TID			

PLATSER

Dag 1 (teori) 10.00-17.00

12 st

Dag 2

09.00-17:00

Dag 1 (teori) 10.00-17.00
Dag 2

09.00-17:00

				

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

12 st

Välkomna till
Baldaccis bakficka
Vårt andra hem och utbildningslokal,
mitt i hjärtat av Skellefteå. Vi får äntligen
presentera för er att vi tar utbildningsdelen
som vi brinner helhjärtat för ett steg
längre. I samband med att vår utbildare
Josefine i Norrland (Skellefteå) öppnar
en egen salong så kommer vi även kunna
erbjuda er kurser där, i en utvecklande och
mysig salongsmiljö.
Se vårt kursprogram och anmäl dig till
höstens utbildningar redan nu då varje
tillfälle har ett begränsat antal platser.

Salong Ecliptica
Kanalgatan 51, 931 32 Skellefteå

“

Nyfikna som vi är,
kommer vi aldrig
att sluta växa

Josefine Lindholm

DATUM		 							TID		PRIS
23/8

Morgonstund med frukost - Inspiration HH Simonsen

08.00-9.30

Kostnadsfritt

30/8

Infinity Tour med Caroline & Diana

			

13.30-17.30

595 kr		

27/9

Buzz Your Cut med Diana Pour		

		

10.00-16.00

2 195 kr

11/10

Get Nude med O&M					

10.00-15.00

2 195 kr

30-31/10

Balayage Weekend
10.00-17.00

4 995 kr

med Matilda Karlsson & Josefine Lindholm (steg 1 & 2)

											(2 495 kr för en dag)
1/11		

Bubbel & Mingel AW med HH Simonsen			

18.30-20.00

Kostnadsfritt

8/11		

Cut a long story short med Diana Pour			

10.00-16.00

2 195 kr

28-29/11

Mini Wellness - The Wood Hotel						
- Ett separat schema för denna weekend kommer
elite.se/sv/thewoodhotelbyelite

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

6 495 kr
(20 st. platser)

Succén
fortsätter!

Baldacci
Infinity tour
WORK-SHOP
MED CAROLINE & DIANA
I kursen går vi igenom och lär oss mer av Malibu C,
Olaplex och evo fab pro. Detta är en work-shop där
vi arbetar på modeller. Vi går igenom konsultationen
och pratar om olika lösningar för dina kunder för
att ta reda på det rätta tillvägagångsätt. Under
verkingstiderna går vi igenom varför och hur dessa
fungerar samt tips & trix.
Det är en dag där du får mer kunskap om hur
vattnet påverkar våra hår och hur vi kan göra
färgkorrigeringar med minimal påverkan på håret.
Vi går igenom hur direktverkande pigment kan
avlägsnas på bästa sätt. Hur Olaplex fungerar
och hur vi optimerar Olaplex i våra behandlingar.
Vi ger er en inblick i evo’s magiska system med
skräddarsydda färgbalsam som gör att våra kunder
kan se nyfärgade ut varje dag.
Pris: 595kr (inkl. lunch)
Platser: 14 st. i Stockholm & 16 st. i Göteborg

DATUM		

			

TID			

16/9

Stockholm Baldacci Concept Studio

10.00-15.00

5/10

Göteborg Baldacci kontor

12.00-17.00

För övriga städer, kontakta din säljare

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

“

När man vet
varför, är det lätt
att förstå hur

Hårda fakta
MED CAROLINE JÄDERBLOM
Caroline Jäderblom
caroline@baldacci.se
070 - 754 01 45

Denna kurs är till för dig som vill ta dina
kemikunskaper till nästa nivå. En heldagskurs
om hårets anatomi och fördjupad kunskap om
de kemiska behandlingarna vi utför.

Frisör och utbildare med stor
passion för hårets kemi och
produkters innehåll. Utbildar
i Malibu C och Olaplex och
är även aktiv med support i
våra forum. Caroline har lång
erfarenhet av frisöryrket och
tycker om att dela med sig av
sin kunskap.

Kursen är leverantörsfri och kommer att ge dig
viktiga verktyg och ökad kunskap om hår och
det vi arbetar med varje dag på salongen.
För mer information om kursen, mejla till:
hardafakta.nu@outlook.com
Pris: 2 050:- (inkl. eftermiddagsfika)

TID			

PLATSER

Göteborg Baldacci kontor

10.00-16.00

20 st

Stockholm Baldacci Concept Studio

10.00-16.00

20 st

DATUM		

			

6/10		
14/10		

		

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

Ta med:
Modell, klippmaskin,
nacktrimmer, kam,
sprayflaska, fönborste,
saxar, clips, nackviska
och fön.

Buzz Your Cut
HAIRCUTS HAS NO
AGE OR GENDER
Vad menas med brytpunkter? Varför är det
viktigt att anpassa en fade efter kundens
huvudform? Hur kan klippningen göras lite
roligare och mer personlig? Vad innefattar
distanskammarnas siffror och hur påverkar
de din fade? Målet med denna kurs är att
pusha dig själv utanför boxen och våga gå
kortare än vad du hade tänkt.

Vikten av rätt modell är avgörande för
att du ska få ut mest möjligt av kursen. Vi
rekommenderar en modell med kort hår
eller en modell med långt hår som är öppen
för förändring.
Mejla bilder på din modell till
diana@baldacci.se för godkännande

Kursnivå: Medel
Pris: 2 195:- (inkl. lunch och fika)

DATUM		 					TID		

PLATSER

30/9		

Stockholm Baldacci Concept Studio

10.00-16.00 		

12 st

4/10		

Göteborg Baldaccis kontor		

10.00-16.00 		

12 st

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

The knowledge
by Color Wow
En produktserie som tar stylingen till en helt
ny nivå. Color Wow består i dag av 20 st. olika
produkter som är framtagna för att möta alla
behov när det kommer till färgbehandlat hår.
Många har hört talas om Dream Coat och
dess magi, men hur använder man denna
produkt på rätt sätt?
Denna produktutbildning kommer ge dig
full kunskap om Color Wows produkter och
förutsättningar för att du ska uppleva
WOW känslan.

Vi skräddarsyr en workshop efter dina
behov och önskemål. Intresserad?
Mejla till amanda@baldacci.se.

The knowledge
by Olaplex
I dag består varumärket Olaplex av 6 st.
produkter, som baseras på en unik tekonolgi
som återkopplar svavelbidningarna i håret.
Workshopen vänder sig både till dig som
har arbetat med Olaplex tidigare men
också till dig som är intresserad av att börja
arbeta med produkterna. Du kommer att få
fördjupad kunskap inom kemin, lära dig nya
sätt att effektivisera ditt arbete på och hur
du kan använda Olaplex i alla dina kemiska
behandlingar.

Kombinationen med Malibu C och Olaplex
är verkligen en vinnande duo.
Vi skräddarsyr en workshop efter dina
behov och önskemål. Intresserad?
Mejla till caroline@baldacci.se

The knowledge
by Malibu C
Malibu C ger dig de bästa förutsättningarna
för att skapa en ren canvas. Vi utsätts
ständigt för oxidativa ämnen: bl.a. i luften
runt omkring oss och i duschvattnet, som
innehåller skadliga mineraler och metaller.
Malibu C avlägsnar dessa på ett
skonsamt sätt med hjälp av C-vitamin.
Trenden att byta hårfärg är större än
någonsin och därför blir kraven högre på er
frisörer att skonsamt kunna avlägsna
gammal färg.

Malibu C ger er en enklare vardag. Vi skräddarsyr
en workshop efter dina behov och önskemål.
Intresserad? Mejla till caroline@baldacci.se

The knowledge
by Original Minerals
Produktutbildning för både nya och befintliga
O&M-salonger. Få hela storyn bakom O&M
och lär känna produkterna samt dess innehåll.
Vi delar med oss av tips och tricks på hur du
kan använda produkterna på bästa sätt för att
öka din omsättning på salongen.

Vi skräddarsyr en workshop efter
dina behov och önskemål. Intresserad?
Mejla till karin@baldaci.se

The knowledge
by Björk
Produktutbildning för både nya och
befintliga Björk-salonger. Lär känna
produkterna samt dess innehåll. Vi berättar
om historien bakom Björk och vårt unika
miljöengagemang. Vi delar med oss av
våra tips och tricks på hur du kan använda
produkterna på bästa sätt. Känner du dig
trygg med produkterna, kan du också öka
din försäljning.

Vi skräddarsyr en workshop efter
dina behov och önskemål. Intresserad?
Mejla till amanda@baldacci.se

Olaplex
gold member
certifiering
Certifiering med Caroline som kommer
ge kunskap och ett personligt emblem i
form av en Olaplex Gold Member-pin samt
ett diplom. En pin skickar signalvärde till
konsument medan ett diplom och pin blir
en både fin gest samt fysiskt material att
kunna visa upp.

ONLINE CERTIFIERINGAR
Certifieringen sker online och anmälan gör du
via baldacciacademy.se
DATUM 		TID			
2/9

09.00-11.00

4/10		

09.00-11.00

1/11		

09.00-11.00

7/12		

09.00-11.00

Malibu C
certifiering
Under hösten kommer vi introducera
Malibu C certifiering. En kurs för dig som
vill lära dig mer om vattnets påverkan på
håret och hur vi ska hantera de svårigheter
som uppkommer.
Du kommer lära dig hur de olika
metallerna och mineralerna påverkar
hår. Förstå hur du kan undvika en kemisk
reaktion eller oönskat resultat av kemisk
behandling. Få en djupare kunskap om
hur vi på ett skonsammare sätt kan göra
färgkorrigeringar med Malibu C.

ONLINE CERTIFIERINGAR
Certifieringen sker online och anmälan gör du
via baldacciacademy.se
DATUM 		TID			
23/8 		

8.45-11.00

13/9		

8.45-11.00

27/9		

8.45-11.00

18/10		

8.45-11.00

8/11		

8.45-11.00

6/12		

8.45-11.00

evo utbildningar
I hjärtat av evo finns en mjuk kärna av sammetslena värderingar:
integritet, innovation, enkelhet och lekfullhet. Vi gör det möjligt
för människor att göra genomtänkta val, utbilda dem, inspirera
dem att tänka annorlunda och se sanningen. Det är därför vi säger:
saving ordinary humans from themselves.

styling
klipp
färg

knowledge master

cut a long story short

sir mix-a-lot

evo produktkunskap

grundläggande klippkurs på
medium till långt hår

fab pro & staino produktkunskap

blow-it-out
grundläggande styling

cream of the top

over the rainbow

grundläggande klippkurs med
fokus på kort hår

grundläggande fab pro-kurs inriktad
på mixning och tekniker

creative placement 2.0
advanced hair craft 2.0
kreativ styling

grundläggande färgkurs med staino
inriktad på tekniker

workshop

grundläggande

grundläggande

demo

knowledge master

over the rainbow

Evo produktkunskap

Steg 2: fab pro-kurs inriktad på
mixning och tekniker

Bli en dumbledore av hårtrolleri genom
att gå knowledge master. Lär dig
magin bakom att blanda och matcha
produkter tillsammans för att skapa
skräddarsydda lösningar för varje kund.
Lämna kursen som en konstnär redo
att skapa all typ av hårmagi.

Måla med regnbågens alla färger och
bli mer trygg i hur man behåller färgen
hemma. Lär dig skapa trendiga fab
pro blandningar, retail-hemligheter,
nyanseringar, färgpigmentering och
appliceringstekniker.

Pris: kostnadsfri
Tid: 2 timmar
Plats: på salongen, boka via din säljare

Pris: kostnadsfri
Tid: 3 timmar
Plats: på salongen, boka via din säljare

c u t a l o n g st o r y s h o r t
Grundläggande klippkurs på mellan till långt hår

grundläggande

Utveckla dina tekniker på mellan till långa klippningar i
den här hands-on-kursen. Fila på dina klassiska former till
perfektion med mjuka texturerade linjer. Kursen innefattar
både herr och damklippningar, evos klippterminologi,
kreativ inspiration baserat på klassiska former, graderingar,
texturering och mjuka luggar.

workshop

DATUM		 				TID		 PLATSER

PRIS

2/11

Göteborg Baldaccis kontor		

10.00-16.00

12 st

2 195 kr

4/11

Stockholm Baldacci Concept Studio

10.00-16.00

12 st		

2 195 kr

(inkl. lunch och fika)

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

grundläggande

workshop

creative
p l a c e m e nt 2 . 0

evo online
@evopro

Grundläggande färgkurs med Staino
inriktad på tekniker
Ta nästa kreativa steg med staino.
Lär dig placeringar, blandningar och
smarta trix. Oavsett om du mest
arbetar med fab pro idag, så är creative
placement ett steg i rätt riktning om
du vill känna dig mer kreativ med dina
direct dyes.

pris: kostnadsfri
tid: 6 timmar
plats: på salongen, boka via din säljare

Homespun är evos serie med
utbildningar som finns på deras igtv.
Fantastiskt bra och roliga avsnitt i sann
evo-anda!
Här hittar du klipptekniker, färgtekniker
och stylingar. Gå in och följ!

@evohairproducts
På youtube heter evo´s kanal,
evohairproducts. Här finns how-to´s,
och products knowledge för alla olika
evoprodukter. Perfekt om man vill
fräscha upp sina produktkunskaper i till
exempel fab pro!

E A MASTER ]

WORKSHOPS

ion til HH Simonsen og virksome seneste 16 år. Vi gennemgår vores
deres teknologiske grundlag og deres

ellige stylers fra ROD-serien til at skaehoveder, som inspiration til hvordan
abe smukke stylinger, der holder hele

En passion för att
utveckla frisörernas
talang med cutting-edge
utbildning

0 min pause
nutter før start.

E EXPRESSION ]

erer på kreativt udtryk og lærer dig
gende teknik til personlig, individuel
gså på at variere teknikker, og vi
valg af frisurer.

0 min pause
nutter før start.

[ WORKSHOPS ]

matche

EN PASSION FOR AT UDVIKLE FRISØRERS TALENT
MED CUTTING-EDGE UDDANNELSER.

Uddannelse er vigtigt. Det er også inspirerende og berigende. Derfor er vi hos
HH Simonsen engagerede i at udvikle talent hos frisører verden over. Vi udforsker
nye idéer og metoder og tager dine evner - fra klipning til styling - til helt nye højder.
Vi tilbyder kurser på alle niveauer - fra grundlæggende klippeteknikker til kreative
og eksperimentelle udtryk. Vær med - og overrask dig selv.

talk om
ring ]

- till helt nya höjder. Tillsammans med
Claus, Excellent Edges och HH Simonsen
erbjuder vi kurser på alla nivåer - från
grundläggande klipptekniker till kreativa
och experimentella uttryck. Gå med - och
överraska dig själv.

Utbildning är viktigt. Det är också
inspirerande och berikande. Därför är vi
extra stolta att kunna erbjuda utbildning
tillsammans med Claus Nissen från
HH Simonsen.
HH Simonsen är engagerade i att utveckla
talanger runt om i världen. De utforskar
nya idéer och metoder och tar dina
färdigheter - från klippning till styling

DATUM		

					

		 SHORT HAIR DON’T CARE

TID		

			

PLATSER

PRIS

		

24/8

Stockholm Baldacci Concept Studio

9.00-14.00

10 st		

995 kr

22/9		

Göteborg Baldaccis kontor		

9.00-14.00

10 st		

995 kr

		 LET CURLS BE CURLS
25/8		

Stockholm Baldacci Concept Studio

9.00-16.00

10 st		

1795 kr

21/9		

Göteborg Baldaccis kontor		

9.00-16.00

10 st 		

1795 kr

		

TECHNIQUE & MESSY HAIR

23/11		

Göteborg Baldaccis kontor		

9.00-15.00

10 st		

1695 kr

24/11		

Stockholm Baldacci Concept Studio

9.00-15.00

10 st		

1695 kr

Boka denna kurs via baldacci.se/utbildning

#1 UNDERSTANDING TEXTURE

#2 CLASSICAL LINES

Att skapa textur och klippa i torrt hår blir mer
och mer viktiga metoder att bemästra när
kunderna drömmer om hår som är snyggt,
hållbart och enkelt att styla.

Klassiska klippningar har alltid varit en del
av hårmode och passar kvinnor i alla åldrar,
för alla hårtyper och för alla huvudformer.
Klassiska linjer behöver inte alltid vara raka
- de kan vara konkava, konvexa eller till och
med diagonala som vi vet från point cuttingteknikerna.

I den här workshopen fokuserar vi på hur
man både förstår och möter kundernas
önskemål när det kommer till att få fram
mer textur, klippa i torrt hår och att ge håret
en personlig touch. Kursen kommer att
leda dig, steg för steg, genom en värld av
texturklippningar och hur du använder din
egen känsla under klippningen. Du får också
en introduktion av Excellent Edges, som
designar saxar som ger stor kreativ frihet och
oöverträffad kvalitet.
Tidsåtgång: 3,5 timmar
Vänligen var på plats 15 min innan.
Pris: 895 kr/person.

Workshopen delas in i tre segment.
Ergonomisk kroppshållning, point cutting
och variationen av klassiska linjer samt
effekten som dessa ger beroende på vilken
sax som används. Ofta använder vi en sax
som inte är designad för styrkan och kraften
som krävs för att klippa klassiska linjer snabbt
och exakt. Bob, gradering, rak lugg och sax
över kam är tekniker som kommer få nytt liv i
den här kursen.
Tidsåtgång: 3,5 timmar
Vänligen var på plats 15 min innan.
Pris: 895 kr/person.

#3 UNDERSTANDING HAIR MANIPULATION

#4 EMOTIONAL INTELLIGENCE

Vi alla vet att hår inte alltid rör sig eller faller
exakt på det sätt som vi själva önskar, vilket
ger både dig och kunden en utmaning när det
kommer till att styla håret. Vad är hemligheten
bakom ett perfekt manipulerat hår? Klipp i
torrt hår, vilket gör att du kan få håret att falla
i den riktning som du önskar och samtidigt ge
frisyren mer eller minskad volym.

Du kan bemästra alla tekniker i världen, men
en viktig egenskap som tar ditt hantverk till
nästa nivå är den emotionella intelligensen.
Något du tränar fram genom år av
erfarenhet, men som är värd att ha i åtanke
från första dagen på salongen.

Vi vet också att det kan vara en utmaning
att klippa raka linjer - men också hur perfekt
utformade saxar och enkla tekniker kan
kombineras för att skapa den perfekta raka
linjen i bara några få steg. Genom att använda
Excellent Edges-saxar som har den klippkraft
som krävs för att kontrollera och manipulera
håret, kommer du under kursen att få lära dig
hur du når exakt det resultat som din kund
drömmer om.
Tidsåtgång: 3,5 timmar
Vänligen var på plats 15 min innan.
Pris: 895 kr/person.

I denna workshop kommer du att få lära
dig klippa strukturerat i vått hår med stor
precision och hur man klipper graderade
former. Slutligen arbetar vi med att klippa i
torrt hår för att förstå känslan av att skapa
ett bra ”flow” i klippningen. När vi går igenom
dessa tekniker kommer vi samtidigt att arbeta
med din känslomässiga intelligens, för att
hjälpa dig att uppnå din fulla potential
som frisör.
Tidsåtgång: 7 timmar inkl. 30 min paus.
Vänligen var på plats 15 min innan.
Pris: 1795 kr/person.

[ WOMEN’S CUT ]
#5 SHORT HAIR DON’T CARE

#6 TECHNIQUE & MESSY HAIR

Kort hår har aldrig varit mer mångsidigt. Vare
sig man klipper en mjuk kort frisyr, en pixie
eller att bara få upp håret till en loblängd,
så kan det vara befriande att säga farväl
till längderna. En kort Klippning ramar in
ansiktet och är ett tidlöst val. Vi alla känner
igen ögonblicket när en kund är redo för en
drastisk förändring.

Med tiden har hårtrender kommit och gått.
Från raka linjer och grafiska frisyrer till mjuka
vågor och definierade lockar. Nu vill vi ha en
klippning som är avslappnad och enkel men
som samtidigt är elegant. Hår som är lätt att
styla så man kan ge det en personlig touch.

Denna kurs kommer att ge dig alla viktiga
tekniker som du behöver känna till för att
skapa och forma korta klippningar som är
eleganta och feminina. Vi går även igenom
hur man anpassar klippningen till din kunds
huvudform. Med några enkla steg är du redo
att skapa en kort frisyr som känns klassisk
men trendig.

På workshopen kommer du att lära dig enkla
men effektiva tekniker som skapar rörelse
till en frisyr och ger den ett ”messy” uttryck.
Vi kommer att jobba med att utmana dina
förmågor och hur du använder saxen på nya,
kreativa sätt.
Tidsåtgång: 6 timmar inkl. 30 min paus
och lunch. Vänligen var på plats 15 min innan.
Pris: 1695 kr/person.

Tidsåtgång: 5 timmar inkl. 30 min paus
och lunch. Vänligen var på plats 15 min innan.
Pris: 995 kr/person.

[ CURLY CUTTING ]
#1 LET CURLS BE CURLS

#2 CURLS ’N STRAIGHT

Vi känner alla till kampen och utmaningen
med att klippa och styla ett lockigt hår. Många
kvinnor har lockar men vet inte hur de ska ta
hand om dem. Många frisörer har heller inte
blivit ordentligt utbildade i att klippa lockar,
och klipper helt enkelt på instinkt.

Om du drömmer om att bemästra lockigt
hår till perfektion, från mjuka vågor till tighta
lockar, är den här kursen för dig. Vi kommer
att gå in på djupet i tekniken och hur viktigt
det är att använda triangelsektioner när man
klippet lockigt hår.

Denna workshop kommer att ge dig inblick
i lockarnas värld. Vi kommer att gå igenom
grunderna för att klippa lockiga hår, olika
klippmetoder och hur håret stylas på rätt
sätt. Kort sagt ger kursen dig rätt kunskap till
att klippa lockigt hår med stor kontroll och
förmåga.

Workshopen fokuserar på två specifika
frisyrer för lockigt hår som du direkt kan ta
med dig tillbaka till salongen och använda
på dina kunder. En av frisyrerna är skapade
för att passa både lockiga och raka hår, så
den fungerar till alla kunder.

Tidsåtgång: 7 timmar inkl. 30 min paus och
lunch. Vänligen var på plats 15 min innan.

Tidsåtgång: 8 timmar inkl. 20 min paus.
Vänligen vara på plats 15 min innan.
Pris: 2195 kr/person.

Pris: 1795 kr/person.

[ MEN’S CUT ]
#1 MENS CUTTING CLASS

#2 CREATIVE EXPRESSION

Vår klippkurs för män omfattar grunderna
för klippning av män såväl som traditionella
barberar-tekniker som sax över kam och
skäggklippning. Vi arbetar med olika klassiska
grunder och kommer utföra en variation av
stilar. Vi arbetar praktiskt på dockhuvuden
under kursen.

Den här kursen fokuserar på kreativa uttryck
och lär dig att omvandla de grundläggande
teknikerna till individuella, personliga
frisyrer. Kursen fokuserar även på att variera
teknikerna och vi kommer att gå igenom ett
brett urval av frisyrer. Vi arbetar praktiskt på
dockhuvuden under kursen.

Tidsåtgång: 5 timmar inkl. 30 min paus.
Vänligen var på plats 15 min innan.

Tidsåtgång: 5 timmar inkl. 30 min paus.
Vänligen var på plats 15 min innan.

Pris: 1595 kr/person.

Pris: 1595 kr/person.

[ STYLING WORKSHOP ]
#1 BECOME A MASTER

#2 BECOME A MASTER

Du får en kort introduktion av HH Simonsen
och verksamhetens utveckling under de
senaste 16 åren. Vi går igenom våra produkter
och förklarar teknologin och funktionerna.

Du får en kort introduktion av HH
Simonsen och verksamhetens utveckling
under de senaste 16 åren. Vi går igenom
våra produkter och förklarar teknologin
och funktionerna.

Därefter släpper vi kreativiteten lös och ger
tips och tricks hur du kan arbeta med våra
olika stylers innan vi avslutar med en ”freestyle-session”. Efter workshopen kommer
du kunna uppnå perfekta resultat med våra
ROD´s och bli en ännu bättre ambassadör för
dessa fantastiska stylingverktyg.
Tidsåtgång: 3 timmar inkl. 30 min paus.
Vänligen var på plats 15 min innan.

Därefter arbetar vi med stylers från
ROD-serien och gör olika stylingar på
övningshuvuden som inspiration till hur du
enkelt själv skapar snygga stylingar som
håller hela dagen, eller natten.
Tidsåtgång: 3 timmar inkl. 30 min paus.
Vänligen var på plats 15 min innan.

Baldacci
Academy
Välkommen till Baldacci Academy! Här vill
vi inspirera och utbilda er frisörer. På vår
digitala akademi blandar vi liveutbildningar
med förinspelat utbildningsmaterial - både
tillsammans med våra ambassadörer men
även med våra egna tekniker och utbildare.
Se material från några av våra utbildare
Cornman och Cassandra via deras
instagram:
@cornmanahlqvist
@braidbyc

Besök vår hemsida
för att ta del av mer
information och utbildningar
baldacciacademy.se

Bokningsregler
Var noggrann när du fyller i dina uppgifter.
Den mailadress som du anger vid
bokningstillfället är också den mail som
vi kommer att skicka bokningsbekräftelse
till. En bokning motsvarar en plats.
Eventuella avbokningar måste ske
senast 10 arbetsdagar före kursstart,
annars debiteras 50% av kurskostnaden
eller 700 kr vid kostnadsfria kurser. Vid
utlandskurser samt Wellness är anmälan
bindande från anmälningsdatum.
Avbokning sker till:
veronica@baldacci.se

Säljare 		

Tel.		

Distrikt 		

Emil Nilsson			

		

0704 - 84 82 40		

Skåne (södra), Blekinge (västra)		

Stefan Methander

0700 - 03 97 02		

Skåne (norra)					

Marie Ajnefelt

0700 - 03 97 01		

Småland och Blekinge (östra)

0707 - 66 22 67		

Göteborg (östra), Partille, Skaraborg och Bohuslän

Lisa Samuelsson

		

0707 - 31 96 00		

Göteborg City och Hisingen

Camilla Mattsson

		

Alexander Larsson

0704 - 55 92 41		

Göteborg (västra), Halland och Älvsborg

Rickard Johansson

0700 - 90 58 14		

Östergötland och Södermanland

Mikael Möller

0704 - 24 97 77		

Stockholm (södra), Södertälje och Nynäshamn

Malin Goldman-Sundell

0704 - 55 86 66		

Stockholm City

Thomas Stolt

0708 - 87 86 66		

Stockholm (norra), Hälsingland, Gästrikland och Uppland

Veronika Olsson			

0707 - 88 20 44		

Västmanland, Värmland, Dalarna och Närke

Cristofer Abrahamsson

0704 - 84 81 40		

Norrland (södra) och Jämtland

Oskar Gard

0704 - 84 81 50		

Norrland (norra)

Med reservation för ev. prisjusteringar.

KURSÖVERSIKT
HÖST 2021
6/10

08.00-09.30

Frukost med Baldacci

Göteborg

Dorsia

Trädgårdsgatan 6

13/10

08.00-09.30

Frukost med Baldacci

Göteborg

Bellora

Kungsportsavenyen 6

19/10

08.00-09.30

Frukost med Baldacci

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

13/9

10.00-16.00

Balayage med Baldacci

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

20/9

10.00-16.00

Balayage med Baldacci

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

7/9

10.00-15.00

Get 2 know Curls & Textured Cuts

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

14/9

10.00-15.00

Get 2 know Curls & Textured Cuts

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

12/10

10.00-15.00

Get 2 know Curls & Textured Cuts

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

17/9

08.30-13.00

Get 2 know Curls & Textured Cuts

Online

urbanacademics.se

22/9

08.30-13.00

Get 2 know Curls & Textured Cuts

Online

urbanacademics.se

16-17/9

10.00-17.00

Color Master (2 dagar)

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

22-23/11

10.00-17.00

Color Master (2 dagar)

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

12/10

09.30-17.00

Get nude med O&M

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

20/10

09.30-17.00

Get nude med O&M

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

11/10

09.30-17.00

Color Intro

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

3/11

09.30-17.00

Color Intro

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

16/9

10.00-15.00

Baldacci infinity tour

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

5/10

12.00-17.00

Baldacci infinity tour

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

6/10

10.00-16.00

Hårda Fakta

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

14/10

10.00-16.00

Hårda Fakta

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

30/9

10.00-16.00

Buzz Your Cut

Stockholm

Balayage Stockholm

Karlavägen 53

4/10

10.00-16.00

Buzz Your Cut

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

3/11

10.00-16.00

Cut a long story short

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

4/11

10.00-16.00

Cut a long story short

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

20/9

08.30-16.00

Wellness Light

Göteborg

St Jörgens Spa

Knipplekullen 8-10

18/10

08.30-16.00

Wellness Light

Göteborg

St Jörgens Spa

Knipplekullen 8-10

10/11

5 dagar

The Wellness Experience

Dubai

Hotel Atlantis the Palm

24/8

9.00-14.00

Short hair don’t care

Stockholm

Baldacci Concept Studio

21/9

9.00-14.00

Short hair don’t care

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

25/8

9.00-16.00

Let curls be curls

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

22/9

9.00-16.00

Let curls be curls

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

23/11

9.00-15.00

Technique & messy hair

Göteborg

Baldaccis kontor

A Odhners gata 7

24/11

9.00-15.00

Technique & messy hair

Stockholm

Baldacci Concept Studio

Birger Jarlsgatan 105

BALDACCIS BAKFICK A
23/8

08.00-09.30

Morgonstund med frukost - Inspiration HH Simonsen

30/8

13.30-17.30

Infinity Tour med Caroline & Diana

27/9

10.00-16.00

Buzz Your Cut med Diana Pour

11/10

10.00-15.00

Get Nude med O&M

30-31/10

10.00-17.00

Balayage Weekend
med Matilda & Josefine (steg 1 & 2)

1/11

18.30-20.00

Bubbel & Mingel AW med HH Simonsen

8/11

10.00-16.00

Cut a long story short med Diana Pou

28-29/11

Mini Wellness - The Wood Hotel

Birger Jarlsgatan 105

