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Frisyren gör festen • Dansa, dansa! • NYC

Balkväll på People.
Den 7 maj arrangerade vi vår årliga 
Balkväll. Inbjudna var alla tjejer (och 
killar som önskar håruppsättning)

som planerat att gå på Västerviks gymnasiums 
vårbal. Hela 30 tjejer kom! Förutom att låta 
oss smittas av tjejernas pirriga förväntan tip-
sade vi om olika håruppsättningar och svarade 
på frågor. Resultatet kunde ni se den 31 maj 
under den traditionsenliga mösspåtagningen 
med efterföljande kortege genom stan – våra 
kära studenters välförtjänta walk of fame!

Fingerspitzengefühl.
People tipsar om de senaste trenderna 
inom hårmode.
Beccis Jonsson: – Så här på våren är det 
många som vill ha ljusare hår, så är det 
alltid. Men i stället för bara vanlig blond 
blekning är det mycket pastellfärgat i ljust 
rosa, ljust aprikos och andra nyanser. Även 
pärlton kommer starkt. Ska man se en  
frisyrtrend så tror  
jag stenhårt på  
hockeyfrillans åter- 
komst, framför allt  
på tjejer. Robyn  
har den, och alla  
frisyrer hon haft  
under sin karriär  
har slagit igenom  
förr eller senare.  
Över huvud taget  
är det väldigt  
mycket 90-tal nu. 

Fixad till festen.

What’s up
Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram

Planerar du ett bröllop, 
en grandios fest eller ett 
50-årsfirande? Vill du att 

din frisyr ska vara kronan på ver-
ket? Kontakta oss snarast, för vår 
kalender börjar bli fulltecknad inför 
sommarens högtidligheter. 

Så här går det till: Vi bestäm-
mer en tid då vi sitter ner och du 
berättar vad du vill ha och vi för-
klarar hur vi når dit med allt från 
förfärgning, färgning och eventuell 
hårförlängning. Allt för att det ska 
gå så smidigt som möjligt när du 
kommer till oss på din stora dag. 
Har du tärnor eller kompisar som 
också vill få sitt hår fixat får de 
självklart gärna följa med så att 
ni kan tjuvstarta festligheterna 
hos oss – en enklare uppsättning 
kostar från 600 kronor.

franzenw
iberg.se

Laddade 
för bal på 
slottet.

Shu Uemura san.
Getens år 1955 tog den japansk  
mästaren Shu Uemura sina första 
steg mot stjärnstatus. 60 år senare är 
hans make up- och hårvårdsprodukter 
absolut top notch. Senare i vår kom-
mer People att utbildas och bli exklusiv 
utförare av hans signaturceremonier. 
Amilia Danesten har redan fått feeling.

– När jag var i New York testade jag 
en Shu Uemura-behandling. Det var 
skönt och mer som en spabehandling 
med avskildhet, oljor och massage än 
en traditionell klippning. Men när vi  
får den hit till People kommer vi att 
göra den ännu bättre.

Fortsättning följer.

Vi firar in Goldwell!
Som många av 
er redan noterat 
är det numera 
Goldwell som gör 
ditt hår mjukt, 
glansigt, fluffigt, 
färgstarkt eller 

behändigt formbart när du kommer till 
oss på People. I stället för att sälja ut 
det gamla kickstartar vi med att rea in 
rykande färska stylingprodukter från 
Goldwell. Ordinarie pris 198 kronor,  
nu endast 99 kronor. Välj mellan vax, 
hårspray, mousse, och en hel del annat. 
Vi tipsar gärna om vad som passar ditt 
hår och din frisyr allra bäst.

Att påstå att Peoples hår-
stylister hade en del att stå i 
onsdagen den 29 april är en 

kraftig underdrift. Det var galet! En 
kreativ kick som tog ett par dagar att 
smälta. Det var det oregelbundna, 
kreativa och av båda sidor väldigt upp-
skattade samarbetet mellan People 
och dansstudion The House och dess 
guru Ingela Arrbrandt som togs till 
ännu en nivå. Den här gången vanka-
des det massiv dansshow med och för 
alla åldrar, och sammanlagt 150(!) mo-
deller som skulle göras snygga i håret.

– Vi var sex personer så det var bara 
att köra på. Det var snabba uppsätt-
ningar med mycket färg och inflätat, 
färgat löshår på löpande band, skrattar 
Beccis Jonsson, som var en av de sex.

Resultatet blev succé. Det var lapp 
på luckan när 650 personer bänkade 
sig i en fullsatt sporthall (publikre-

kord?) för att se ”Who’s in the house?”.
– Föreställningen höjdes en dimen-

sion med Peoples häftiga och coola 
frisyrer. Jag och alla mina dansare är 
otroligt nöjda med deras fantastiska 
insats! Vi pratar samma estetiska 
språk och därför klickar det så bra med  
helheten, förklarar Ingela Arrbrandt.

People in The House.

150 hårfix på ett par timmar.  
Inga problem!

Peoples nagelfarande av 
världens frisörhuvudstad New 
York går vidare. Senast med 

att korsa Atlanten för att känna in den 
mångfacetterade metropolen ur ett 
hårperspektiv – och betala dyrt... – är 
Lovisa Nilsson.

Efter en veckas besök hos sin farbror 
utanför huvudstaden Washington DC 
styrde hon kosan mot New York och 
hamnade på frisörsalongen Luxe Den  
i trendiga stadsdelen Hell’s Kitchen.  
En upplevelse hon sent ska glömma.

– Tanken med att gå till en frisör när 
vi är ute och resor är ju att få känna  
på hur det är att vara kund. För min  
del är det typ åtta år sedan jag gick  
och klippte mig. Vi klipper och färgar  
ju varandra här på People.

Hur var det?
– Det första bemötandet var bra, 

men eftersom jag inte beställt tid i 
förväg fick jag nog inte direkt deras 
toppstylist. Hon kändes väldigt non-
chalant och sur. Vi pratade nästan 
ingenting under färgningen, och jag 
fick varken kaffe eller ens en tidning 
att läsa i.

Märkligt med tanke på att de  
brukar jobba för dricks?

– Ja, jag försökte få igång ett samtal 
men hon nappade inte, haha. 

Vad slutade notan på?
– Jag fick priset 170 dollar innan 

jag satte mig, sedan byggdes det på 
under behandlingen. Föning kostade 45 
dollar extra, och toningen som jag inte 
ens bad om kostade 50 dollar. Sedan 
upplyste min frisör mig om att jag för-
väntades ge 15–20 procent i dricks,  
så de 170 dollarna slutade på 285  
inklusive skatt och dricks. Jag kände 
mig lite lurad när jag gick där ifrån.  
På People gör vi ju tvärtom, vi har ett 
fast pris och sedan gör vi allt för att  
ge våra kunder valuta för pengarna.

Gjorde du några hårrelaterade 
observationer under din resa?

– New Yorks kontraster är verkligen 
kul att se. Det är många som går all  
in på en udda stil, och det skiljer ju  
en aning från hur det är här hemma  
i Västervik. Många med afrohår hade 
frisyrer med udda flätningstekniker 
och uppsättningar, och de ortodoxa 
judarna med sina rakade huvuden  
och lockade polisonger på Coney  
Island stack också ut.

Lovisa gör New York.

Att gå till  
frisören i 
 New York  
är lärorikt,  
och blir lätt  
en aning  
dyrare än  
planerat.

Att gå till  
frisören i 
 New York  
är lärorikt,  
och blir lätt  
en aning  
dyrare än  
planerat.
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