KIGSA Art Camp Palanga 2017
Tai – menų, koloristikos, sporto ir poilsio stovykla kirpėjams ir vizažistams bei
visiems besidomintiems mada ir menu!
PROGRAMA (05 08 – 12 d.)
1 diena – seminaras su ISDeco ir Ineta Sukačkiene. Tema – „Gėlės
nuotakai“ Gėlės – neatsiejama nuotakos grožio dalis. Nebūtinai tai turi būti puokštė
rankoje... Kviečiame į floristikos nuotakai „Flower crown“ popietę ne tik floristus,
dekoratorius, bet ir kirpėjus, vizažistus ir visus, kurie neabejingi nuotakos grožio
kūrimui!
Seminaro programa:
- Floristinio aksesuaro atsiradimo istorija
- Kvapnieji augalai, naudojami nuotakų aksesuarams
- Techninis augmenijos tvirtinimas
- Augmenijos teipavimo technika
- Floristinio aksesuaro kūrimo etapai

Seminaro trukmė:
- Teorinė dalis 1 val.
- Praktinė papuošalų ,aksesuarų kūrimo dalis: 2 val.
- Sukurtų aksesuarų komponavimas į mūsų pačių
sukurtas šukuosenas: 1.5 val.
- Likęs laikas - darbų eksponavimas. Juos
eksponuosime patys kurdami nuotakos šukuoseną.
Seminaro kaina:
Tik šio seminaro kaina – 80 €. Į seminaro kainą įskaičiuota visos reikalingos priemonės, praktinei daliai bus
duotos manekenų galvos. Po seminaro bus išduodami sertifikatai.
Registracija: Tel. nr.: 8 687 29463 arba info@kigsa.lt

2 ir 3 diena – Sergey Dorochov ir Oleg Zaitcev (Maskva) seminarai.
Tema – „Intensyvus koloristikos ir kirpimų kursas COLOR FUSION“
Tai profesionalūs meistrai iš Rusijos - „DMITRY VINOKUROV MOKYKLOS“
treneriai, kurie ves dviejų dienų COLOR FUSION intensyvų koloristikos ir
kirpimų seminarą.
Seminaro programa:
-Seminarą sudaro dvi dalys – teorinė ir praktinė:
-Teorinė dalis: abi seminaro dienas bus
demonstruojamos skirtingos moteriškų kirpimų bei
dažymų technikos;
-Praktinė dalis: mūsų meistrams – ant manekenų
galvų bus atliekami kirpimai pagal rodytus lektorių
pavyzdžius.
- Yra galimybė pasirinktinai dalyvauti ir atskirai tik
vieną dieną ir abi dienas kartu)

Seminaro kaina:
- Vienos dienos seminaro kaina (be nakvynės
viešbutyje) KIGSA nariams teorija/praktika – 220 €,
kitiems - 260 € (į seminaro kainą įskaičiuota darbo
priemonės, manekeno galva, pietūs)
- Dviejų dienų seminaro kaina (be nakvynės
viešbutyje) KIGSA nariams teorija/praktika - 400 €,
kitiems - 460 € (į seminaro kainą įskaičiuota darbo
priemonės, manekeno galva, pietūs)
Registracija: būtina išankstinė registracija!
Tel. nr.: 8 687 29463 arba info@kigsa.lt

3 diena – vizažo meistrės Darya Iodzel seminaras.
Tema – „Saloninis ir kreatyvus makiažas“
Tai viena talentingiausių šių dienų vizažo meistrių Darya Iodzel (Baltarusija).
Tai - Pasaulio čempionė, savo stiliaus studijos ir mokyklos įkūrėja, vedanti įdomius
mokymus ir pradedantiems meistrams ir profesionalams.
Seminaro programa:
Seminarą sudarys dvi dalys – teorinė ir praktinė.
Teorinės dalies metu bus atliekami du makiažai.
Teorinė dalis:
- Vestuvinių makiažų tendencijų pristatymas
- Darbas su kliento oda, jos paruošimas
- Autorinės darbų schemos naudojamos makiažuose
- Populiariausių ir mėgstamiausių produktų apžvalga
- Art makiažo pristatymas
- Art makiažo pritaikymas kūrybinio projekto įvaizdžiui
ar fotografijai
Praktinė dalis:
- Meistrai darys pasirinktinai vieną iš matytų makiažų.
Seminarui reiklaingos priemonės:
- Būtina turėti savo darbo įrankius ir kosmetiką, pagal
galimybes modeliuką.

Seminaro laikas:
Gegužės 10 d. 10.00-13.00 val. – teorinė dalis;
14.00-17.00 val. – praktinė dalis.
Seminaro kaina:
KIGSA nariams - 110 €, kitiems - 130 €.
Į šį seminarą būtina išankstinė registracija!
Registracija bus patvirtinta pervedus į asociacijos
saskaitą avansinę 100 € įmoką. Būtina nurodyti
tikslią mokėjimo paskirtį.
„Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija“ AB
Swedbank A.s./LT867300010115667128
*Pastaba: neatvykus į seminarą avansinė įmoka
negrąžinama!
Registracija:
Tel. nr.: 8 687 29463 arba info@kigsa.lt

4 diena – seminaras vizažistams „step by step“ su Jolanta Mačiuliene.
Tema – „Ilgų plaukų šukuosenų pagrindai“
Jolanta Mačiulienė – profesionali plaukų stilistė, tikra savo srities asė, „Kirpėjų ir grožio
specialistų asociacijos“ steigėja ir prezidentė, daugelio tarptautinių čempionatų
laureatė, seminarų organizatorė ir lektorė.
Seminaro programa:
Seminaras iš dviejų dalių – teorinės ir praktinės.
Teorinė dalis:
- Supažindinimas su ilgų plaukų šukavimo
technikomis
- Supažindinimas su šukuosenų tendencijomis
- Ilgų plaukų paruošimo pristatymas
- Reikalingų darbo įrankių ir kosmetikos priemonių
pristatymas
- Demuonstruojamos pagrindinės šukuosenų
atlikimo technikos: lengvas kuodelis, lengvos
garbanos, bangos, smulkios garbanėlės, pynimo
elementai
Praktinė dalis:
- Step by step – žingsnis po žingsnio drauge
darysime matytas šukuosenas ant manekenų galvų
Seminarui reiklaingos priemonės:
Špilkutės, šukos, žnyplės ,plaukų lakas ir blizgesys.
Manekenų galvas ir stovus duos organizatoriai.

Seminaro laikas:
Gegužės 11 d. 10.00-13.00 val. – teorinė dalis;
14.00-17.00 val. – praktinė dalis.
Seminaro kaina:
KIGSA nariams - 110 €, kitiems - 130 €.
Į šį seminarą būtina išankstinė registracija!
Registracija bus patvirtinta pervedus į asociacijos
saskaitą avansinę 100 € įmoką. Būtina nurodyti
tikslią mokėjimo paskirtį.
„Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija“ AB
Swedbank A.s./LT867300010115667128
*Pastaba: neatvykus į seminarą avansinė įmoka
negrąžinama!
Registracija:
Tel. nr.: 8 687 29463 arba info@kigsa.lt

4 diena –vizažo meistrės Darya Iodzel seminaras.
Tema – „Makiažo pagrindų seminaras kirpėjams“
Pirmą kartą organizuojamas vizažo seminaras kirpėjams - visiems norintiems sužinoti
makiažo atlikimo pagrindus ir paslaptis.Seminarą ves žymi lektorė Darya Iodzel
(Baltarusija). Tai - Pasaulio čempionė, savo stiliaus studijos ir mokyklos įkūrėja, vedanti
įdomius mokymus ir pradedantiems meistrams ir profesionalams.
Seminaro programa:
Seminarą sudarys dvi dalys – teorinė ir praktinė.
Teorinės dalies metu bus atliekami du makiažai.
Teorinė dalis:
- Supažindinimas su šiuolaikinėmis makiažo
tendencijomis
- Darbas su kliento oda, jos paruošimo pagrindai
- Lengva odos korekcija
- Šviečiančios, blizgančios tekstūros
- Dieninio („Nude“) stiliaus makiažas
- Antrasis makiažas bus atliktas iš pirminio tik jį
transformuojant į vakarinį
Praktinė dalis:
- Matytų makiažų atlikimas ant savo modeliukų.
Seminarui reiklaingos priemonės:
Reikia turėti savo kosmetikos priemones, šepetėlius
- suprantame, kad jūs neesate profesionalūs
vizažistai, tad pagrindinius makiažo pagrindus
pasistengs parūpinti organizatoriai.

Seminaro laikas:
Gegužės 11 d. 10.00 - 13.00 val. – teorinė dalis;
14.00 - 17.00 val. – praktinė dalis.
Seminaro kaina:
KIGSA nariams - 110 €, kitiems - 130 €.
Į šį seminarą būtina išankstinė registracija!
Registracija bus patvirtinta pervedus į asociacijos
saskaitą avansinę 100 € įmoką. Būtina nurodyti
tikslią mokėjimo paskirtį.
„Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija“ AB
Swedbank A.s./LT867300010115667128
*Pastaba: neatvykus į seminarą avansinė įmoka
negrąžinama!
Registracija:
Tel. nr.: 8 687 29463 arba info@kigsa.lt

5 diena – seminarai su lektorėmis Jurgita Trainaite ir Jūrate Ablačinskaite.
Temos: „Koučingas grožio verslui“; „Kiek mūsų vidinis aš įtakoja mūsų įvaizdį“
Pirmasis seminaras, tema „Koučingas grožio verslui“, kurio lektorė - Jurgita Trainaitė - grožio
verslo vadyboje sėkmingai dirba nuo 1998m., tai grožio salono „JUNORA“ įkūrėja ir
bendrasavininkė, „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos“ atstovė COIFFURE EU organizacijoje.
Sertifikuota ICC koučerė.
Antroji lektorė - Jūratė Ablačinskatė, jos seminaro tema „Kiek mūsų vidinis aš įtakoja mūsų
įvaizdį“. Jūratė Ablačinskaitė – „Time 4U“ stiliaus terapijos studijos įkūrėja ,socialinių mokslų
magistrė bei įvaizdžio dizaino specialistė
1 Seminaro programa:
2 Seminaro programa:
- Supažindinimas kas tai yra koučingas
-Sieksime atskleisti vidinius individualius bruožus,
- Kuo koučingas gali būti naudingias Jūsų verslui
atsispindinčius kiekvieno žmogaus įvaizdyje, kuriant
- Kaip suplanuoti ir pasiekti norimus tikslus
stilingą, savimi pasitikinčią asmenybę. Tai visa tiesa
- Kaip problemas paversti galimybėmis
apie mus - mūsų nuotaikas, išgyvenimus, kaip
- Kas versle ( ir gyvenime) trukdo bei kas padeda
spalvos gali pakeisti ne tik mąstyseną, bet ir
- Kas yra sėkmingas grožio verslas ir kaip jį padaryti
išvaizdą. Pasitikėti savimi ir pasikeisti nėra paprasta,
dar sėkmingesnį.
bet išmokti tai padaryti būtina ir rekomenduotina!
Seminaro kaina: 20 €. Bus išduodami sertifikatai.
Seminaro kaina: 20 €. Bus išduodami sertifikatai.
Seminaro laikas: 10.00 - 13.00 val.
Seminaro laikas: 13.30-16.00 val.
Būtina išankstinė registracija: Tel. nr.: 8 687 29463 arba info@kigsa.lt

