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Artègo Inspiration 
Jeff Louis

Award Winning Hairstylist & Creative Director of Artègo Canada

Artègo Sverige är stolta att presentera Jeff Louis, hyllad frisör och stylist,  
som i maj kommer på ett unikt besök i Stockholm.

Välkommen till Meeting Room, söndagen den 22 maj 2016 där  
Jeff Louis inspirerar med sitt kreativa koncept Flow [floh].  

Vi bjuder på bubbel och tilltugg. Inspirationen hålls på engelska.
Varmt välkommen!

Vem är Jeff Louis?
En kreativ och prisbelönt frisör från Kanada med flera fina nomineringar i bagaget.  
Han driver egen salong i Edmonton och arbetar som kreativ ledare för Artègo Canada.  
 
Som medlem i Artègos Internationella Team är Jeff en självklar del av Artègos årliga 
”The Globe Show” i Italien. 

Jeff delar på ett lättsamt sätt med sig av sin yrkesskicklighet. Låt dig inspireras av  
kreativa tips och tekniker som du lätt kan ta med dig hem till din egen salong!

Söndagen den 22 maj 2016

14.00 - 17.00

Meeting Room, Alströmergatan 20, 

Kungsholmen, T-bana; Fridhemsplan

1 195 kr ex moms
Anmäl dig senast den 22 april 2016  

till eva@moduline.se eller till din säljare!

Meeting Room ligger i R.O.O.M.´s 
gamla lokaler på Alströmergatan 20, 
ett stenkast bort från Fridhemsplan 
på Kungsholmen i Stockholm.  
T-bana; Fridhemsplan. Lätt att hitta 
och nära till tunnelbana och bussar!

Varmt välkommen!

Vill du åka buss med oss tur och retur?
09.30   Avresa från Örebro C   
12.00   Ankomst Stockholm, Fridhemsplan 
12.00 - 14.00  Fri tid för lunch på egen hand i Stockholm
14.00 - 17.00  Artègo Inspiration med Jeff Louis
17.30   Avfärd Stockholm, Fridhemsplan
19.00  Beräknad ankomst Örebro C
Total summa för Inspiration + buss tur och retur till Örebro C; 1495 kr ex moms



Artègo Workshop  FULLBOKAT!
Välkommen till en workshop där du själv får klippa och färga två modeller 
från Flow. Jeff Louis leder dig steg för steg. Arbetet sker på övningshuvuden 
och du behöver ta med dig dina egna arbetsverktyg. 

Lunch och fika ingår under dagen. Workshopen hålls på engelska och säljs 
inte separat utan enbart tillsammans med biljett till Artègo Inspiration.
Begränsat antal platser, först till kvarn…

Anmäl dig senast den 22 april till din säljare eller till eva@moduline.se

När?  Måndagen den 23 maj
Tid?  10.00 - 16.00
Var?  Moduline Showroom, Högalidsgatan 48, Södermalm,  
 Stockholm, T-bana; Hornstull
Pris?  Inspiration + workshop: 2 990 kr ex moms.

info@moduline.se,  
0243 - 880 90, www.moduline.se

Vad är FLOW [floh]?

“FLOW [floh] is a Concept not a Collection. The goal is to free our Minds from 
distractions and Limits so that our technique can blend with our creativity. Let our 
Minds and Hands blend into one in order to lose ourselves in the moment and  
reignite our passion for hair, and for life.” Jeff Louis

Varmt välkommen!


