ELLE

gæstelisten

MATHILDE BRANDI

Model

Sidste års vinder af Årets model til ELLE Style
Awards, Mathilde Brandi, pryder magasinets
forside og serien Shine Bright på side 92.
Kan du beskrive stemningen til månedens
forsideskydning? Det var en vildt fed og festlig
dag! Alle var helt oppe at køre over æstetikken
og temaet. Hele teamet havde en god kemi, og
det gør bare altid, at billederne bliver 20 procent
federe!
Du vandt prisen som Årets model til ELLE
Style Awards 2017 – hvad har det betydet for
dig? Helt personligt har jeg virkelig været enormt
beæret og stolt, og det har betydet rigtig meget!
Og så har der også været rigtig god respons
jobmæssigt.
Hvilket disconummer kan få dig på dansegulvet? Diana Ross’ Upside Down!

DE
BIDRAGER
I ELLE
De har alle tre hver deres relation
til ELLE Style Awards, og så
deler de ud af deres favorit-discohit lige her!

JULIE GARRETT

LASSE BAK MEJLVANG

Fotograf

Lasse Bak Mejlvang har gennem alle
dansk ELLEs leveår skudt billeder for os,
ikke mindst til alle ELLE Style Awards-show.
Portrætterne af årets værter kan du se på
side 62.
Kan du sætte nogle ord på skydningen af ELLE Style Awards-værtsparret
Mette Lindberg og Esben Bjerre? Det
var en dejlig dag. Vi legede os igennem
skydningen, og både Esben og Mette var
nemme at arbejde med. Vi prøvede bl.a.
at lave et plagiat af Mastermindbilledet –
det, hvor der sidder en gammel, klog mand
med et tænksomt udtryk med en kvinde
bag sig – for øvrigt et legendarisk billede.
Hvad er dit bedste minde fra ELLE Style
Awards? Da Peter Frödin og Anders W.
Berthelsen indtog scenen med hockeyhår
(i 2014, red.).
Hvilket disconummer kan få dig på
dansegulvet? Alt med Kool & the Gang
holder for evigt. For evigt!

SIDE 20

Julie Garrett er et relativt nyt talent
på den danske hårartistscene – et talent, der er så stort, at hun i år har fået
en ELLE Style Awards-nominering. Til
dette nummer står hun bag hårstylingen i modeserien på side 92.
Hvad betyder din ELLE Style
Awards-nominering for dig? Jeg
elsker virkelig mit arbejde, og jeg
blev meget rørt, da jeg fik beskeden
om min nominering. Jeg synes, det
er et kæmpe kompliment, og det gør
mig meget stolt.
Tre hårprodukter, du bruger op
igen og igen? Jeg kan slet ikke
undvære ’Anti Gravity Spray’ (volumenspray, red.) fra Kevin Murphy,
min bredtakkede kam fra Kevin
Murphy og min Mason Pearsonhårbørste. Jeg bruger selvfølgelig
mange produkter i mit arbejde, men
jeg synes, at det er den måde, du arbejder med dine børster og hænder
på, der skaber den lækre finish.
Hvilket disconummer kan få dig
på dansegulvet? Disco er normalt
ikke min foretrukne musikgenre, men
jeg kan ikke sidde stille til Candi
Statons Young Hearts Run Free.
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