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Michael Shaun Corby viste
“Sexy Science” i Aarhus

Aarhus fik kendisbesøg, da Living Proofs Global Creative Director
Michael Shaun Corby gæstede Turbinehallen. ICON Hairspa inviterede
til look-and-learn-aften, og op mod 200 frisører placerede sig blandt
publikum, inden kendisfrisøren gik på scenen.
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M IC H A E L S H AU N COR BY

Michaels amerikanske charme, humor og scenenærvær fangede publikum med det samme. Temaet for aftenen var
”Sexy Science” og indeholdt både klippe- og stylingteknikker tilpasset de seneste trends.
Temaet afspejlede også Living Proofs videnskabelige udgangspunkt, som de har, når de udvikler produkter, der giver et
lækkert resultat. Michael Shaun Corby er, i sin rolle som Global Creative Director, med til at udvikle produkterne og fortæller
derfor med lethed, hvordan molekylerne i den nye Body Builder lægger sig mellem hårstråene og skaber volumen, samt
hvordan deres nye Color Care System bevarer farven mellem salonbesøg.

KL I P O G S T Y LI NG

Når det kommer til både klip og styling har Michael en meget afslappet
og ubesværet tilgang. Som han selv udtrykker det, giver det aldrig
mening at kæmpe med håret, for håret vil altid vinde.
”Jeg følger håret, som håret selv vil det. Nogle ser det som værende
kaotisk, men jeg kan lide at lytte til håret og hvad, det siger til mig”,
siger Michael selv om sin måde at arbejde på.
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KOMM E N DE TR E N D S

I forhold til kommende trends ser Michael tydelige referencer til både 80’erne og 60’erne. 80’ernes krøller er tilbage, dog
på en lidt anden måde. Bunden skal holdes glat, og krøllerne er en kombination af fingerbølger og klassiske krøller – gerne
så små som muligt.
Michael tager også 60’ernes bikube og skaber sin egen version, der giver volumen til selv det glatteste hår.
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For yderligere information kontakt ICON Hairspa på tlf. +45 57 66 03 00 eller se mere på: www.iconhairspa.dk
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