
Initiativtagare är klassisk balettdansare med rötter i Brasilien

Initiativtagare är Jardel Oliveira de Sousa. Han är född i Brasilien och  
professionell dansare och koreograf, utbildad vid Svenska Kungliga Balett-
skolan. Jardel har mer än 15 års erfarenhet från nationella och internatio-
nella institutioner. Jardel är även utbildad Personlig tränare via SAFE och 
har hållning som sin specialitet (Human Elegans). Jardel har koreograferat 
och coachat allt ifrån teaterföreställningar på Kungliga Dramaten till  
TV-produktioner som ”Let’s dance” och ”Deal or no Deal”.

Referenser
• Kungliga Dramaten 
• Gomorron Sverige – SVT
• LundLund
• Sveriges Lucia
• Scorett AB 
• Stockholmmässan, Nordens Sko- och Väskmässa 
• Carola Musikproduktion 
• Rix-FM Morgonzoo 
• Morgonpasset i P3 
• Specialist coachning till ”Let´s Dance” – TV4 
• Sturebadet AB 
• Monkiworld 
• Björn Borg 
• Euroskor 
• Kista Galleria, Stockholm
• Miss World Sweden 

Je femme® är ett världsunikt koncept utvecklat i Sverige 
som hjälper kvinnor att stärka sitt självförtroende genom 

att framkalla och bejaka sin kvinnlighet.
Kontakt

mail@jardeldesousa.se | www.jefemme.se
+46 70 860 19 27

Rörstrandsgatan 60, 113 33 Stockholm



Bakgrund – världsunikt koncept från Sverige
Je femme® är ett världsunikt koncept utvecklat i Sverige som hjälper kvinnor att 
stärka sitt självförtroende genom att framkalla och bejaka sin kvinnlighet. 

Kärnan av konceptet har utvecklats genom High Heel School som startades 2007 
i syfte att lära kvinnor att föra sig vackert, elegant och säkert i höga klackar. Sedan 
starten har tusentals personer deltagit i olika former av utbildningsprogram.

Je femme® – kvinnlighet, självförtroende, välmående
Med tiden har konceptet utvecklats till inspirations- och utbildningsprogrammet  
Je femme® som hjälper kvinnor att bejaka och framkalla sin kvinnlighet. Inslag 
från mode och skönhetsvärlden kombineras med delar av personlig träning i en 
sammansättning som ger kvinnor alla verktyg för att våga vara kvinnor.

Innehåll och upplägg

Workshop med utbildning i grupp
En workshop där teori blandas med praktik och som syftar till att öka 
förståelsen och kunskapen om grunderna i att utrycka sig kvinnligt och 
elegant med kroppen.  

Programmet innehåller följande moment:
• Grunderna i kroppens linjer 
• Kroppsretorik
• Teknik för hållning 
• Teknik för gång 
• Enkla övningar för rörlighet och styrka i ben, bål och fötter 
• Inspirationskick i elegans
• Handväska coachning
• Klackskola

Utbildning i grupp + personlig coachning 
En inledande workshop i grupp med efterföljande personlig coachning. 

Programmet är halvdag (för- eller eftermiddag) och innehåller  
följande moment:
• Individuell coachning
• Grunderna i kroppens linjer 
• Kroppsretorik
• Teknik för hållning 
• Teknik för gång 
• Enkla övningar för rörlighet och styrka i ben, bål och fötter 
• Inspirationskick i elegans
• Handväska coachning
• Klackskola


