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September er den perfekte tiden og  Stockholm 
den perfekte plassen å hente inspirasjon og 
kreativitet. Bli med på denne fantastiske Crea-
tive Jam Session og frigjør dine kreative evner 
som aldri før. Alt dette og mer til samtidig som 
vi fokuserer på utdannings kvalitet og der vi 
legger vekt på hvordan og hvorfor.

Creative Jam Session utforsker hvordan den 
kreative prosessen fungerer og hvordan vi best 
kan omvandle den til hårmote. Med åpent sinn 
henter vi inntrykk fra mote, kunst, natur og 
 arkitektur. Fyll på med masse inspirasjon og 
motivasjon sammen med Joakim og Yolly. Du 
forlater helt enkelt Creative Jam som en enda 
bedre designer.

INBJUDAN

På frisørlærertreffen i stockholm har du muligheten til å delta 
På årets kreative event . Pivot Point innviterer deg til å sliPPe dine 
kreative krefter løs sammen med Joakim roos og YollY ten koPPel.

I samarbeide med 
DNF inviteres du til 

Creative Jam Session 
i Stockholm.

Yolly er International 
 Creative and Technical 
Director of Pivot Point. 
Hun har gjort flere 
 internasjonale Pivot Point 
publikasjoner. Hun er 
bosatt i Nederland, men 
har mottatt tittelen US 
 Educator of the Year 
hele 3 ganger og var årets 
 vinner av den prestisjet-
unge prisen L.E.O Award.

Joakim er en av  Sveriges 
mest kjente kreative frisø-
rer. Han har i en  årrekke 
vært medlem av Pivot 
Point internasjonale team. 
Han har drevet med 
konkurranse frisering og 
er i dag trener for flere 
landslag. Han er også art 
director for OMC.



PIVOT POINT CREATIVE 
JAM SCHEDULE

MORGEN: Kreativ workshop med 
 Joakim Roos og Yolly ten Koppel

LUNSJ 13:30-14:30

ETTERMIDDAG: SUPRISE! Ta med din 
jakke og kamera

KVELD: Felles middag (18:45)

MORGEN: Kreative workshop med 
Joakim Roos og Yolly ten Koppel med 
praktisk arbeide. AVSLUTNING: 12.15

LUNSJ: 12.15-13.00
Medlemsm øte: 1300-

PLATS
Skyddsrummet Fest & Eventlokal
Söder Mälarstrand 25
118 25 Stockholm

DAG1

DAG2

START: 09:45
(Buss fra hotell 
08:30)

START: 09:00
(Buss fra hotell 
08:15)

INFORMATION OCH BOKNING

Påmelding til Creative Jam Session 
Stockholm gjør du til DNF. Se egen mail 
fra DNF.

HOTELL i Stockholm
Scandic Alvik
Tel: 08-517 66 11 00
www.scandichotels.se

http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Stockholm/Scandic-Alvik/

