
DANCING LIGHT / FRØYDIS DALHEIM 



Véus de luz que começam a dançar junto com as estrelas. Uma coreografia hipnótica 
para uma emoção inigualável. Uma aurora boreal, pirotecnia inaugural. 

Esse extraordinário fenômeno natural inspirou a criação do novo perfume Dancing 
Light da Olfactive Studio. Para saudar essas ondas luminosas com nuanças esmeralda 
que reviram no ar, os materiais naturais têm um lugar de honra: jasmim, néroli, frésia, 
sândalo, cedro, cardamomo.

Era necessária a presença tangível do mundo, sua autenticidade vegetal e floral,  
para responder a essa manifestação espontânea. Uma ligação entre céu e terra. 

A fotografia que enfeita o estojo do frasco foi realizada pela artista norueguesa  
Frøydis Dalheim. Ela transformou as paisagens do norte em suas cúmplices.  
Seu teatro pessoal, no qual ela também pode se incluir como uma espectadora  
eternamente maravilhada. Fotógrafa e também cantora, sua voz convoca  
pacientemente esse ofuscamento noturno? Diante da sua lente, ocorre a revelação. 
Cortina que teria trocado o vermelho pelo verde. O espetáculo pode começar.

Dancing Light surge num sopro refinado de flores cor de neve. Quase glacial.  
A presença de notas de menta e de agulhas de pinheiro, cúmplices do Grande Norte, 
acentuam a impressão de frescor vivo e verdejante, que a delicadeza do buquê 
embala, que o cedro e o sândalo aquecem. Pois no país do frio, é preciso um brilho  
de calor bem recebido. A aurora boreal, lareira no coração dos astros, delineia  
um rastro único. O de Dancing Light. É 
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FRØDIS  
DALHEIM

Frøydis Dalheim é uma cantora e fotógrafa que 
vive na região ártica do norte da Noruega.  
Ela gosta de se exprimir através de diferentes 
caminhos artísticos e vê conexões entre eles. 
Como ela diz, sempre se trata de comunicação, 
e ela se sente realizada quando seu trabalho 
fotográfico e suas canções ecoam juntos.

Fotografar as auroras boreais do cume de uma 
montanha é o que ela prefere. Ela gosta de 
andar e ir sempre mais além para fazer fotos 
espetaculares. Ela fotografa, sobretudo, ao redor 
da casa dela em Balsfjord, na parte norte da 
Noruega. Suas fotografias são publicadas em 
inúmeros jornais e revistas.   
www.froydisdalheim.com
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SIDONIE 
LANCESSEUR
Sidonie é parisiense, mas sua vocação de  
perfumista nasce num estágio de verão em 
Grasse, na Robertet. É sob a tutela de Michel 
Amairac que ela se torna perfumista em 2006.  
Ele transmite a ela seus conhecimentos e seu 
gosto por fórmulas curtas e modernas onde  
cada matéria-prima tem sua razão de ser.

Ela gosta de materiais brutos e às vezes sombrios, 
como Patchuli ou Papiro, e notas mais animais 
com toques ambarinos como o Ládano.  
Ela diz “gostar do aspecto bruto, nobre  
e se interessar em dominá-los ao mesmo tempo 
em que se conserva a personalidade deles”. 
Graças a Robertet, ela pode trabalhar com as 
matérias-primas naturais mais nobres que há.

Seu trabalho de perfumista se nutre de tudo  
o que a cerca : uma taça de vinho, o aroma  
de um charuto ou até o clima de um livro...

Entre suas inúmeras criações, Sidonie Lancesseur 
criou três fragrâncias para By Kilian - Incence 
Oud, Cruel Intentions e Straight to Heaven -  
e a fragrância Lumière Blanche, primeira  
criação da Olfactive Studio em 2012.

NOTAS DE CABEÇA:  
Menta glacial  
Cardamomo 
Leite de Figo  
Bagas Rosas  
Agulhas de Pinheiro

NOTAS DE CORAÇÃO:  
Jasmim  
Néroli 
Combinação de Seringa  
Frésia  
Lavandina 

NOTAS DE FUNDO:  
Madeira de Sândalo  
Madeira de Cedro  
Almíscar 
Musgos

Perfume contrastado e revigorante,  
Dancing Light é como as auroras boreais 
que o inspiraram. A Menta glacial e as 
agulhas de Pinheiro da Sibéria trazem o frio, 
depois um buquê de flores brancas  
(Jasmim, Néroli, Seringa) dança em  
conjunto, aquecido pela madeira  
de Sândalo.

Perfumista:  
Sidonie Lancesseur
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Lista de pontos de venda:  
www.olfactivestudio.com/pages/store-locator

Visuais de alta definição transferíveis: 
www.olfactivestudio.com/pages/visuals

Relações Midiáticas:
Céline Verleure
Fundadora / Criadora da Olfactive Studio
+33 6 80 04 61 16
celine@olfactivestudio.com
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