
“BALTIC BEAUTY 2015” 
11. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts 
“MATU SKAISTUMA PASAULE” 
 

SEMINĀRI 
 

6. novembris 
 
 
Semināru zāle Nr. 5, halle Nr. 1 
11.00–15.00 „TONI & GUY” (Londona) 2015. / 2016. gada kolekcija “Socialized” 

  „TONI & GUY” akadēmijas skaties un mācies meistarklase. 
Jebkura veiksmīga friziera pienākums ir iet kopsolī ar tendencēm, taču 
„TONI & GUY” vienmēr ir tām priekšā, jo tendences rada pats. „TONI & 
GUY” māk meistarīgi apvienot šķietami pretējo – klasiskai ierastai frizūrai  
piešķirt ko jaunu un neparastu tā, lai valkātāju “netraumētu” un padarītu 
viņu apkārtējo acīs par īstu modes noteicēju. 
• Sieviešu un vīriešu matu griezumi 
• Krāsa 
• Frizūras 
• Paraugdemonstrējumi uz skatuves (6–8 modeļi) 
• Kolekcijas prezentācija  
Seminārs notiek angļu valodā ar sinhrono tulkojumu krievu un latviešu 
valodā. Meistarklases tiešraide uz lielajiem 3 x 4 m ekrāniem. 
Dalības maksa: 89 EUR  

 

Semināru zāle Nr. 2 
11.00–14.00 
 

Sistēma 21 - Web Hair Color technology          
 

Nākotnes matu krāsošana jau šodien! Inovatīva teholoģija matu krāsošanā .  
Elektroniska matu krāsu karte. Sistēma 21 - datorizēta krāsu izvēles tehnoloģija un 
krāsas receptūras izveide aifonā. 400 krāsu toņu receptes, bāzējoties tikai uz 21  
pamattoni. Katrs frizieris-web dizainers ikvienai klienta vēlmei. 

 Vada: Andy Larisch (Vācija) 
Dalības maksa: 15 EUR     

 
14.30–18.00 Koloristika „FarbFreude“  

Koloristika un krāsošanas tehnika. Krāsu toņu izvēle. Krāsošanas shēmas –  
vertikālas, horizontālas un krāsu bloki, izmantojot vairākas krāsas un toņus. 
Kontrastaina matu krāsas maiņa no rudiem, sarkaniem vai dzelteniem. Nevēlamo 
toņu neitralizācijas veidi. Balināšana bez riska. Koloristikas uzdevumu risinājumi. 
Kļūdas matu krāsošanā un problēmu risinājums. Visi koloristiem svarīgie 
jautājumi. 
Vada: Nikolass Šlāse (Nikolas Shlasse) (Vācija)                                                                                              
Dalības maksa: 20 EUR     

 
 
 



7. novembris 
 

 

Semināru zāle Nr. 1 

11.00–15.00  „Unastyle” – Una Bernatoviča , kurai sava tēla veidošanu uztic mūziķi 
un dziedātāji, foto un TV projektu veidotāji. Pārvērtību veidotāja 
žurnālos un TV šovos 
Vada: Una Bernatoviča  
Dalības maksa: 20 EUR  
 
 

19:00 – 23:00 Vakara seminārs frizieriem! CHI BALTIC Hair Party 
Semināra laikā notiks pasaules skaistuma tirgus līderu jaunās sezonas 
kolekciju demonstrēšana. Jūs gaida dzērieni sveiciena veidā un īpaši 
pārsteigumi. 
Vada: Patriks Kalle (NL), Ričards Džordans (NL), Ruslans Tatjaņins 
(Krievija), Igors Popovs (LV), Sergejs Komarovs (LV), Jevgēnija Davidova 
(LV). 
Cenas: sēdvietas 30.00 EUR, stāvvietas 15.00 EUR. 
 

 

Semināru zāle Nr. 2 
11.00–14.00 
 

Sistēma 21 - Web Hair Color technology          
 

Nākotnes matu krāsošana jau šodien! Inovatīva teholoģija matu krāsošanā .  
Elektroniska matu krāsu karte. Sistēma 21 - datorizēta krāsu izvēles tehnoloģija un 
krāsas receptūras izveide aifonā. 400 krāsu toņu receptes, bāzējoties tikai uz 21  
pamattoni. Katrs frizieris-web dizainers ikvienai klienta vēlmei. 

 Vada: Andy Larisch (Vācija) 
Dalības maksa: 15 EUR     

 
 
Semināru zāle Nr. 5 

11.00–17.00 „Make your I.D.” skaties un mācies meistarklase 
• „Wella Professionals” 2015. gada rudens / ziemas tendences “The New 
Frontier”  (“Jaunās robežas”) 
• Jaunākās tendences matu veidošanā, krāsošanā un griešanā sievietēm un 
vīriešiem 
• Paraugdemonstrējumi uz skatuves 
• Jaunā “Wella Professionals” matu veidošanas produktu sērija “Eimi”  

      Seminārs notiek krievu valodā. Meistarklases tiešraide uz lielajiem 
ekrāniem. 
   Vada: Igors Zaharovs, Deniss Kovaļenko (Igaunija) 

Dalības maksa: 35 EUR 
 
 

20.00–23.00 Šovs „Wella Trend Vision Award 2015”  



Profesionālais ikgadējais šovs “Trend Vision Award” rada iespaidīgu 
platformu īstai kreativitātei – veicina radošumu, parāda talantus un pulcē 
frizierus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vienā pasākumā.  
“National Trend Vision Award 2015” piedalās gan jauni talanti, gan jau 
pieredzējuši meistari divās dažādās kategorijās: Young talent – vecumā līdz 
30 gadiem un Color vision – bez vecuma ierobežojuma. Šovs jaunajiem 
frizieriem sniedz lielisku iespēju demonstrēt savu unikālo redzējumu par 
2015. gada pavasara / vasaras „Journey of Enlightenment” („Ceļš uz 
apgaismību”) un 2015. gada rudens / ziemas „The New Frontier” („Jaunās 
robežas”) jaunajām tendencēm. 
„Journey of Enlightenment” izceļ iekšējo skaistumu bez pūlēm ar tīrām 
līnijām, kas izstaro optimismu un graciozu esības vieglumu. „The New 
Frontier” tendence iepazīstina ar jaunu skaistuma ideālu – spēcīgu, 
nepieradinātu skaistumu, kas iemieso neskartās dabas tīro dvēseli. 
Konkursanti varēs neierobežoti radoši izpausties, ievērojot konkursa 
noteikumus. 
Dalības maksa: 20–39 EUR 

 
 

8. novembris 
 
 

Semināru zāle Nr. 1 
12.00–17.00 Praktiskais kurss „Modernas frizūras ar šūšanu (izšuvumiem). 
Kolekcija „Podium” 

Reta iespēja iepazīties ar lielo modes dizaineru vēsturi, kuri ietekmējuši 
mūsdienu modi un frizūras. Jaunās paaudzes frizūras Christian Dior, 

Chanel, Versace stilā – 6 veidi. Darbs ar gariem matiem – mūsdienu 
īpatnības. Modernu frizūru veidošana ar diegiem.  Idejas salonu, kāzu un 
podiuma frizūrām – romantiskākās un modernākās frizūras. Ātrākās un 
oriģinālākās frizūras šodien. 
Maestro ir izstrādājis kolekciju „Podium” tiem, kuri vēlas iegūt jaunas 
zināšanas, jaunas iespējas attīstīties pašiem un vienmēr pārsteigt savu 
klientu ar interesantām frizūrām un idejām. 
Krāšņas cirtas, glamūrīgi un skaisti matu viļņi, gaisīgas un vieglas frizūras – 
viegli un ļoti ātri izveidojamas. Katru frizūru raksturo Ruslana Tatjaņina  
izmeklētais stils un neatkārtojamā ideja. Meistarklases noslēgumā būsiet 
bagātināti ar spilgtām, interesantām idejām, kuras vēlēsieties nekavējoties 
īstenot dzīvē! 
Vada: Ruslans Tatjaņins, Nikolajs Ivanovs (Krievija) 
Maksa: 55 EUR 

 

 

Semināru zāle Nr. 2 
11.00–15.00 Griezumu tehnika „Day by Night“ 

Jūsu uzmanībai piedāvājam griezumu un frizūru kolekciju! Jums būs iespēja 
iepazīties ar dāmu un kungu matu griezumu jaunākajām vācu  modes 
tendencēm no kolekcijas „Day by Night” – 2016. gada ziema / pavasaris, 
kas palīdzēs radīt neatkārtojamu stilu katram jūsu klientam! 



Seminārā Nikolass Šlāse  (Nikolas Shlasse) demonstrēs četras dāmu 
griezumu tehnikas un vienu kungu griezumu tehniku, dienas frizūru 
veidošanu un to transformāciju vakara frizūrās. 
Vada: Nikolass Šlāse  (Nikolas Shlasse) (Vācija) 
Dalības maksa: 30 EUR 

 
15.00–18.00 
 

Sistēma 21 - Web Hair Color technology          
 

Nākotnes matu krāsošana jau šodien! Inovatīva teholoģija matu krāsošanā .  
Elektroniska matu krāsu karte. Sistēma 21 - datorizēta krāsu izvēles tehnoloģija un 
krāsas receptūras izveide aifonā. 400 krāsu toņu receptes, bāzējoties tikai uz 21  
pamattoni. Katrs frizieris-web dizainers ikvienai klienta vēlmei. 

 Vada: Andy Larisch (Vācija) 
Dalības maksa: 15 EUR     
 

Semināru zāle Nr. 5 
17.00–19.00 XXI International Hairstyling Festival noslēguma galā  Hair šovs 

Galā šova tēma – stilu pretrunas. Greznums un izsmalcinātība, elegance un 
dabiska ekstravagance. Dinamiskas, kreatīvas formas un tēli, jaunākās matu 
griezumu, krāsu un dažāda matu garuma frizūru modes tendences. 
Galā šova dalībnieki demonstrēs savu modes redzējumu, veidojot saskanīgu 
modeļa koptēlu (frizūra, matu krāsa, grims un tērps), tādu kā no modes 
žurnālu lapām vai ekstraordināru tēlu, piemēram, ar karkasu un neparastiem 
aksesuāriem. 
Dalības maksa: 15 EUR 
 

 
 


