
ICON Hairspa inviterede 
til Zoom by Zoom show 
i Herning
Der var lagt op til en festlig og inspirationsfuld aften, da 
ICON Hairspa inviterede til inspirationsaften med Zoom 
by Zoom i forbindelse med deres seneste kollektion 
”Movement”.

Der var fuldt hus på Hernings Holms Erhvervsskole, da ICON Hairspa 
havde inviteret 130 frisører til ”Look & Learn” med det dygtige Zoom 
by Zoom team med Kristian Bertelsen og Marianne Henriksen på 
scenen en aften i slutningen af september. 

Zoom by Zoom laver hvert år en-to nye kollektioner, senest Move-
ment, der netop var i fokus denne aften. Derfor startede aftenen ud 
med, at de fremmødte frisører blev præsenteret for en film, skabt af 
Zoom by Zoom, som en teaser på, hvad movement og bevægelse 
betyder for dem.

”Movement” er inspireret af 70’erne og nogle af årstallets store ikoner. 
Blandt andet blev Twiggys ikoniske frisure fortolket, tillagt nutidens trends. 
I alt blev frisørerne præsenteret for 14 modeller og looks på scenen. 
Modellerne var klippet og farvet på forhånd, hvor det dygtige team og 
blandt andet freelance teknikerne Chriz Nielsen og Rikke Dyrberg stod. På 
scenen lagde Kristian og Marianne sidste hånd på klipningen og stylingen, 
mens de fortalte om de forskellige teknikker og farver anvendt. Alt imens 
frisørerne frit kunne stille spørgsmål undervejs.

”Movement” er desuden kendetegnet ved klip og frisurer, der er klippet 
rundt om hovedet og derved skaber bløde, lækre runde former. Farverne 
er transparente og naturlige, hvor lysets indfald er med til at skabe spil i 
farven og gøre den smuk. Kristian beskriver lookene som skandinaviske 
og nordiske, der er yderst salonvenlige.

Kristian og Marianne kom undervejs med en masse gode råd til frisø-
rerne, når de står i salonen. Et af dem var vigtigheden af hele tiden 
at udvikle sig og flytte sig som frisør – at turde prøve noget nyt og 
følge tidens trends. Desuden fortalte Kristian, at en god konsultation 
med kunden inden klipningen eller farvningen er altafgørende for en 
glad og tilfreds kunde. På den måde sørges der for, at der er overens-
stemmelse mellem for eksempel den farve, kunden har i tankerne, og 
det endelige resultat. For som Kristian sagde; ”som frisører sælger vi 
tryghed”.

Med sig hjem fik frisørerne en masse billeder af modeller samt en 
folder, hvor alle de forskellige looks fra Movement var samlet. Så nu er 
det bare op til frisørerne at få skabt en masse lækkert hår med mas-
sere af bevægelse i salonerne.
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For yderligere information kontakt ICON Hairspa på 
tlf. +45 57 66 03 00 eller se mere på: www.iconhairspa.dk


