
ХIII Uluslararası  

‘KRİSTAL MELEK’ 

Güzellik ve Kuaför Festivali 

PROGRAMI 
 

Tarih:  23 - 25 Nisan 2015   

                      Yer: Ukraine, Kyiv, „Bingo Entertainment‟ kompleksi   
                        (Peremogy Caddesi No: 112) 

 

 

Festivali düzenleyen:  „Kyiv Kuaför Akademisi‟ Yüksekokulu ve С.А.Т. - Ukraine 

Destek: Confédération mondiale de la coiffeur (CMC-Paris),  Ukrayna Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi 
 
 

Kiev Kuaförlük Sanatı Akademisi ve С.А.Т. – Ukrayna 
Konfederasyonu Güzellik sanatı uzmanlarını  “KRİSTAL 

MELEK” kuaförlük, moda ve dizayn ХІІІ uluslararası 
festivaline davet ediyorlar! 

 
ANA FESTİVAL SAHNESİNDE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER:  

 

 
 

 

1. gün. 23 Nisan 2015. „Fantasy Day‟  
 

12:00 – 12:30  Uluslararası „Kristal Melek‟ Güzellik ve Kuaför Festivali  

Açılış Töreni  
 

12:30 – 16:00  „FANTASY STYLE‟ art saç, face-art, tırnak dizayn 

yarışmaları  
 12:30 - 13:40 ‘Dünyanın egemen’ temalı fantazy saç yarışması;  

13:50 - 15:20 ‘Dell'arte’ temalı makyaj yarışması;  

13:50 - 15:20 ‘Tropikal bir cennet’ temalı tırnak dizayn yarışması;  

15:30 - 16:00 ‘Evrenin Sırları’ temalı afro saç ve breyding yarışması; 

15:30 - 16:00 ‘Dört elemanları’ temalı body art yarışması. 
Premiere!

14:00 – yarışma “Battle kuaförler” 
 

17:00  „Fantasy Evening‟ Show Programı:  
  Yarışmalara katılan modeller defilesi, ‘Fantasy Style’ şampiyonası ödül töreni; 

 ‘Ukrainian Trends of Hairstyles’ – ilkbahar-yaz 2015 koleksyonu gösterisi, 

Ukrayna С.М.С.– С.А.Т stilistlerinin ve Kyiv Kuaför Akademisi öğretmenlerinin 

yapacakları saç kesim ve topuz gösterisi ve master klasları. 



 
 

 
* Önemli! Festival programında ufak değişiklikler yapılabilir! 

 

***Önemli not. 

1. Türkiye ekibi, devamlı olarak ekip başı konumunda bulunan 

Harun Cici tarafından oluşturulmaktadır. Tel: 00 90 532498 55 

32,  E-mail: cici25harun35@hotmail.com  

2. Uçak biletleri, transfer, otel v.s. gibi festival örgütsel konuları 

için Bahar Gezer ile temasa geçin, tel: 00 90 212 516-01-88 / 516-

11-84, E-mail: info@aksatour.com 
 

Festivali düzenleyen: 

Web-site: www.crystal-angel.com.ua  E-mails: info@crystal-angel.com.ua 

Тel.:/faks.: (+38 044) 455-56-72,  cep: (+38 097) 462-45-45,  (+38 093) 276-55-59 

3. gün. 25  Nisan  2015. „Gala Day‟ 
 

16:00  GALA-SHOW Eşi benzeri olmayan muhteşem şaşaalı yüksek moda ve 

güzellik gösterisi dikkatinize sunulacaktır! 150 art stile yakın etkileyici model gösterisi ile 

karşılaşacaksınız! Fantazy saç, şık kokteyl saçı, kesim saç,  body-art, make-up, face-art, 

giyim koleksyonları ve art giyimleri, ‘Oh, kadın!’ teması çerçevesinde dikkatinize 

sunulacaktır! ‘Kristal Melek’ Festivali kapsamında düzenlenen gala-show, özel ışıkların, 

dekorasyonların ve videoların kullanılacağı, defile, pantomim, koreografi ve müzikl gibi 

orijinal sanatların içiçe olacağı muuhteşem bir showdur.  

* Gala-Showya katılacak bütün modellerin stilleri, Kyiv Kuaför Akademisi personeli ve 

CMC-CAT Ukrayna’nın önde gelen stilistler tarafından yaratılmıştır. 
 

 

2. gün. 24  Nisan 2015. „Fashion Day‟ 
 

10:30 – 16:00  Uluslararası „AVRASYA KUPASI‟ Kuaför Şampiyonluğu: 
10:30 – 11:45  Perspektif erker saç kesim yarışması; 

11:45 – 13:00  Perspektif bayan saç kesim yarışması; 

13:00 – 14:30  Kokteyl saç modelleri yarışması; 

14:30 – 16:00  Düğün topuzu yarışması. 
 

16:00 – 16:30  „ESTEL COLOR‟ IV boya şampiyonası finali 
                  Yarışması "Yaratıcı saç boyama" 

                  Yarışma "Ticari saç boyama" 

                  Yarışması "Düğün saç boyama" 
 

17:00  “Fashion Evening” Show Programı:  
 Yarışmalara katılan modeller defilesi, ‘Avrasya Kupası’ şampiyonası ödül töreni; 

 Yarışmalara katılan modeller defilesi, ‘Estel Color’ şampiyonası ödül töreni; 

 ‘İnterstil’ show programı: CMC temsilcileri, Fransa, İtalya, Letonya, Türkiye, Rusya 

gibi ülkeleri temsil eden stilistlerin saç gösterisi ve master klasları. 
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