Mirabella Education Team har utvecklat ett
nytt och unikt utbildningssystem. Systemet är
uppbyggt av fyra steg som ger dig teoretisk
och praktisk yrkeskunskap samt öppnar dörrar
för en framtida svensk eller internationell
karriär och eget företagande.
Utbildningsdelen består av två steg och omfattar
totalt ett år. I steg tre och fyra fördjupar du dina
yrkeskunskaper.

Steg 1 består av sju
månaders teoretisk och
praktisk utbildning inom
frisör- och makeup-yrket.
Du får även grundläggande
kunskaper inom
marknadsföring och
företagande så att
du på egen hand kan
marknadsföra dina tjänster
och sköta ett eget företag.
Under steg 2 har alla
elever fem månaders
praktik på en etablerad
salong eller på Mirabellas
salong. Praktiken avslutas
med att alla avlägger
ett Examensprov som
motsvarar tre års
gymnasiestudier. Detta är
Mirabella den enda privata
skolan i Stockholm att
erbjuda.
Steg 3 syftar till att
utveckla din yrkeskunskap.
Efter att ha klarat kraven
t o m steg 4 är du färdig
att söka anställning hos
Mirabellas salonger. En
annan möjlighet är att
arrendera en stol eller
franchising och på så sätt bli
egen företagare.

Mirabella Utbildning

Steg 1: Teoretisk
utbildning cirka 7
mån

Steg 2: Praktik ca
5 mån

Steg 3: I
konkurrens med
övriga elever som
uppnått kompetens
(tar ½-2 år) för att
söka anställning
hos Mirabella
salong.

Steg 4: Egen stol
hos Mirabella
Salong alt. egen
företagare

Mirabella Education Team
Sveavägen 86
113 59 Stockholm
Tfn: 08-612 00 27
08-612 00 33
info@mirabella.nu
www.mirabella.nu
Vi samarbetar med:
Wella
Inzo AB
BedHead Tigi
Face Stockholm
Dr. Makeup
Studentum

Utbilda dig
till ditt drömyrke
Vår kompletta utbildning gör dig
till diplomerad Frisör och makeup-artist!

Utbildning

Kursinnehåll

Vår utbildning består både av teori
och praktiska moment. Utbildningen
omfattar 1800 lektionstimmar och följer
KY-utbildningarnas terminsschema.

Frisör

Kursstart
Fyra kursstarter: Höst- och vårtermin

•

Antagningskrav
Rekommenderat gymnasiekompetens.
Du bör ha god allmänbildning
och behärska svenska i tal och
skrift. Du har stil och karaktär, är
serviceinriktad och beredd att satsa
seriöst på din utbildning.
Kursavgift
- Frisör & Makeuputbildning:
119 000. SEK exkl. moms
- Frisör:
90 000. SEK exkl. moms
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Grundkonstruktioner
Avancerade konstruktioner
Frisyrdesign med Advance
Hair Cut
Sectioning, Parting,
Position, Design Line
Skulptering Klippdesign
med sax
Skulptering Klippdesign
med kniv
Klippningsteknik/
Terminologi system
Färgförändrande
behandling
Färgkoordinatsystem
Färglära och Color Teknik
hos Wella studio
Klassisk Folieteknik
Avancerad Folieteknik
3D Folieteknik
Appliceringsteknik Symmetrisk, Asymmetrisk,
Klassisk

Vanliga frågor
Tillkommer det någon kostnad under året?
- Nej, allt ingår.

Hur finansierar man utbildningen?
- Det är privat finansiering som är aktuell.
Hur lång är utbildningen?
- Den är 1 år (alt. 1,5 år). Första sju månaderna är på
skolan och följande fem månader är praktik på salong.
Betalar jag hela kursavgiften på en gång?
- Nej, de första 5.000 kr betalar du i samband med att du
accepterar din plats på skolan. Det resterande beloppet
betalas fem veckor före kursstarten.
Var praktiserar jag?
- Alla elever praktiserar på Mirabella.
- Får jag betalt under praktikperioden?
Nej.
Vad krävs för att jag ska bli antagen?
- Ett personligt brev samt vår ansökningsblankett måste
skickas in. Därefter kallas du till intervju.
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Classic Slingor med
karakteristiska effekter
Korkskruvspermanent/
Strukturförändrande
behandling
Permanentning - Classic/
Advance
Långhårsuppsättningar/
Tuperingsteknik/
Bruduppsättning
Aftonfrisyr, hårförlängning
med Balmain
Form/Stil/Struktur
Freestyle Colors
Praktisk marknadsföring,
försäljning och kundservice
Ansiktsform, hårvård,
färganalys
Kemi- & recepturinriktning,
ergonomi
Hårets ämnen och kondition,
Verktygslära
Salongslära och Management

Mirabella Education Team Med rätt utbildning och praktik som
grund ger frisöryrket många möjligheter
att utveckla en karriär fylld av både
tillfredsställelse och belöningar.

Vilket makeupmärke jobbar man med under utbildningen?
- Vi jobbar med ett eget märke, Dr Makeup, som tillverkas i
England och lanseras på marknaden år 2007.
Är utbildningen CSN-berättigad?
- Tyvärr inte.
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Hudtyper, Rengöring, Fransar
Ögonbrynsstruktur
Ansiktskorrigering, Ögonkorrigering
Korrigering (näsa, läppar)
Bas, Färglära, Skuggteknik
Dag-, kväll-, fest- och brudmakeup
Glasögonmakeup
Foto-, TV-, trend och fantasimakeup
Maskulinmakeup, Dragqueen
Årtalsmakeup (1920-2005)
Karaktär, Teatermakeup
Film och Specialeffekters
Mannekäng-, modevisnings- och
glamourmakeup
Makeup för äldre
Salong management, Kundservice
Ergonomi

Mirabella education team

Mirabella är den enda privatskolan i Stockholm, som
utbildar frisörer och makeupartister och förbereder
eleverna för att klara av Frisörföretagarnas Gesällprov.
Mirabella erbjuder en förstklassig internationell
utbildning till diplomerad frisör och makeupartist
som ger dig en kvalificerad utbildning och gör att
du efter godkänd genomgång hos oss kan påbörja
en svensk eller internationell karriär inom ett
efterfrågat yrkesområde.
Väljer du att utbilda dig till frisör och makeupartist
hos Mirabella/Stockholms Frisörskola väntar dig ett
intensivt och givande arbetsår där teori varvas med
praktik och där honnörsord såsom kvalitet, stil,
elegans och personlighet får rätt innehåll. De
teoretiska och praktiska avsnitten i utbildningen
har som syfte att ge våra elever en gedigen och
sammanhållen utbildningen så att eleven direkt
efter avslutat prov ska kunna verka och arbeta som
frisör och makeupartist.
Väljer du Mirabella/Stockholms Frisörskola kommer
du att få lära dig både grund- och avancerad
teknik inom hår och makeupyrket, samt få arbeta
med kunder direkt från start. Du har hos oss även
möjlighet att skapa värdefulla nätverk för framtiden.
Du är alltid välkommen in till oss på Sveavägen 86.
Varmt välkommen!
Utbildningsledare:
Alessandro Giacometti

