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 ‘İNTERSTİL’ SHOW PROGRAMI KATILIM KURALLARI: 

 

1. Konsept 
‘İnterstil’ show programı, her yıl olmak üzere uluslararası ‘Kristal Melek’ Festivali çerçevesinde düzenlenmektedir. 

ХІІІ uluslararası ‘Kristal Melek’ Festivali çerçevesinde ‘İnterstil’ show programı, 24 Nisan 2015 tarihinde 

düzenlenecektir, show saat  17:00’de başlayacaktır. 

 ‘İnterstil’ show programı, CMC temsilcileri, dünyaca ünlü stilistlerin ve değişik ülkelerden gelen festival 

misafirlerinin yapacakları  master klasları içeren saç gösterisi ve yeni trendlerin gösterisidir. 

‘İnterstil’ show programı kapsamında yapılacak saç gösterisi, yarışma sıfatında olmayıp jüri tarafından  puan 

verilmeyecektir.  

‘İnterstil’ show programının amacı, değişik ülkelerden gelen stilistler ve uzmanlar arasında yaşanacak tecrübe, 

uzmanlık ve profesyonellik teatisi, yeni tekniklerin, teknolojilerin ve profesyonel sırların gösterilmesi, kuaförlük 

sanatında uluslararası seviyede yeni trendlerin tespiti ve popülarizasyonu. 

 

2. ‘İnterstil’ Show Programı Katılımcıları 
2.1. ‘İnterstil’ programı kapsamında bir saç gösterisi yapma hakkına sahip olanlar:  

 Bir ülkeyi temsil eden stilistler heyeti veya bir stilist (örneğin, ülkeyi temsil eden heyetin başkanı). 

  Festival yarışmaları katılımcı sayısı 10 kişiden fazla olan heyet adına bir heyeti temsil eden stilistler (veya bir 

stilist). 

2.2.  ‘İnterstil’ programı kapsamında gösteri yapacak her bir stilistler heyeti (veya stilist), festival ödül kupasını 

alacaktır.  

2.3. ‘İnterstil’ programına gösteri ile katılacak her stilist, festival ödül diplomasını alacaktır. 

2.4. ‘İnterstil’ programına katılmak isteyen stilistler heyetinin (veya stilistin), 1 Nisan 2014 tarihine kadar festival 

organizatörlerine (E-mail: info@crystal-angel.com.ua) başvuru anketini yollaması rica olunur. Anket formu, ektedir.  

 

3. ‘İnterstil’ Show Programı Kapsamında Yapılacak Gösteri Formatı 

3.1. Stilistler heyeti veya stilist (mad. 2.1-e bknz.), saç kesimi veya topuz yapması ile ilgili tekniklerini, sanatını, 

becerisini, metodlarını, teknolojileri gösterecek bir saç gösterisi yapacaktır. Gösteri sırasında master klass detayları 

mutlak suretle olmak zorunda olup saç, kesim veya boya konularındaki güncel trendleri içerecektir. Gösteri değil sadece 

profesyoneller değil, aynı zamanda genel halk ilginç olmalı, gösteri, bir tiyatro kavramını, hikaye ve sahnede eylem 

olmalıdır. 

3.2. Gösteri sırasında kullanılacak model sayısı sınırlı değildir. Organizatörler, gösteride kullanılacak modelleri 

önerebilir. Modellerin çalışması, ‘İnterstil’ programı katılımcıları olan stilistler tafarından ödenecektir (bir modelin bir 

günlük çalışması, 70 €). Model seçimi (kasting), 22 Nisan 2015 tarihinde akşam yapılacaktır. 

3.3.  Saç gösterisi süresi, 15 dakikayı aşmamalıdır. 

3.4.  Gösteri için kullanılacak müziği stilistler önceden düşünecekler. Gösteriye ait fonogramların 1 Nisan 2015 

tarihine kadar festival organizatörlerine (E-mail: info@crystal-angel.com.ua) gönderilmesi rica olunur. Fonogramların 

istenilen özellikleri: iyi kalite, «wave» veya «mp3» formatı, fonogram süresi 15 dakikayı aşmaz.  

 

 

 

 

 
 

Organizer Committee of the Festival:  Kyiv Academy of Hairdressing Art and Confederation СМС-САТ Ukraine 

Ukraine, Kyiv, M. Grechko str., 22-А    Web-site: http://www.crystal-angel.com.ua  E-mails: info@crystal-angel.com.ua  

Т./f.: (+38 044) 455-56-72, 456-41-07, 427-02-92; t.м.: (+38 097) 462-45-45,  (+38 093) 276-55-59 

English translator: +38095 320 98 55 (Helen),      Turkish translator: +38093 225 03 70 (Marina) 
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