Kurslängd 21 februari - 11 april och avslutning 9 maj
KURSENS UPPLÄGG

The Colour Combo Formula
Direkt vid anmälan till kursen
Så snart du anmält dig till kursen får du tillgång till dina loginuppgifter och kan klicka dig in i kursen för att
ta del av VÄLKOMMEN-modulen och introduktionen till hur kursen är uppbyggd. Därefter får du ge dig till
tåls till den 21 februari när vi kör igång.

Söndag 21 februari kl 9.00
Nu är det äntligen dags att köra igång kursen på riktigt. Första veckan får du tillgång till;

MODUL 1 - Do´s och Don´ts
MODUL 2 - Färgteori

om att inreda med färg

Söndag 28 februari kl 9.00

LIVE Q&A via Zoom.

Under denna onlineföreläsning kommer vi att fördjupa oss ytterligare i det material som

du fått tillgång till i modul 1 och 2 samt besvara ev. frågor som kommit upp under första veckan. Därefter
har du ytterligare en vecka på dig att jobba vidare med materialet i modul 1 och 2 innan en ny modul släpps
på i kursen.

Söndag 7 mars kl 9.00
Nu släpps en ny modul i kursen och det är därmed dags att ta på sig den första hatten i "Fyra hattarmetoden". Nu ska du få lära dig första steget i inredningsprocessen.

MODUL 3

- Från inspiration till verklighet

Söndag 14 mars kl 9.00
Dags för en ny

LIVE-föreläsning och Q&A

via Zoom. Vi fördjupar oss i innehållet som släpptes föregående

söndag.

Söndag 21 mars kl 9.00
Nu får du tillgång till en ny modul i kursen och dags att ta på sig en ny hatt.

MODUL 4

- Rummets förutsättningar

Söndag 28 mars kl 9.00
Dags för en ny

LIVE-föreläsning och Q&A

via Zoom. Vi fördjupar oss i innehållet som släpptes föregående

söndag.

Söndag 4 april kl 9.00
Nu släpps de sista modulerna i kursen och dags att testa två nya hattar.

MODUL 5
MODUL 6

- Strategisk färgsättning
- Färgsätt rummet: steg för steg

Söndag 11 april kl 9.00
Dags för en avslutande

LIVE-föreläsning och Q&A

via Zoom där vi fördjupar oss i innehållet från föregående

söndag och besvarar frågor.

Söndag 9 maj kl 9.00
Att gå kurs kan vara intensivt och saker behöver få landa lite grann. Dessutom pågår ju livet parallellt.
Därför har vi ett avslutande

LIVE-tillfälle

inplanerat en månad efter att kursen avslutades för att besvara

frågor som dykt upp.

Med reservation för ändringar i upplägg och tidsplan utifrån gruppens önskemål.
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