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П Р Е С – Р Е Л І З  
Запрошуємо представників ЗМІ відвідати XVІІ Міжнародний Фестиваль перукарського 

мистецтва, моди і дизайну  «Кришталевий Янгол» та Світове змагання - «Кубок Євразії» 

з перукарського мистецтва!!  
Дата проведення:         14-15 квітня 2019 р.  

Місце проведення:       Центр культури та мистецтв «КПІ»(Київ, пр.-т. Перемоги, 37) 

Організатори:               ВНЗ «Київська Академія перукарського мистецтва» та  

                                         Конфедерація СМС–САТ Україна 

За підтримки:               Міністерства освіти і науки України, Київської міської державної адміністрації  

                                         та Національної Академії мистецтв України 

Під егідою:                    Confederation Mondiale de la Coiffure (С.М.С.-Париж) - Всесвітньої  Конфедерації         

                                         перукарів (http://www.cmcmondiale.com ) 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ФЕСТИВАЛЮ:  

 Світовій Чемпіонат з перукарського мистецтва «КУБOК Євразії»; 

 Чемпіонат з колористики «Estel Color»; 

 Fashion-шоу «Ukrainian Trends of Hairstyles»-трендова колекція зачісок на сезон «Весна-Літо 2019»; 

 Шоу-програма “INTERSTYLE”(«INTERNATIONAL Teams Show»,  «BRAND VISION Show» та 

«MAESTRO Show») - покази колекцій зачісок з елементами майстер-класу.  
 Шоу-програма «Grand-Final»: Fantasy-шоу “Harmony ”; 

 Урочиста церемонія ФІНАЛУ. 

*Детальна програма Фестивалю додається 
Особливо чекаємо на Вас 15 квітня 2019 р. на головному заході - Гранд Фіналі, 

(початок програми о 18:30 год) 

У програмі Гранд Фіналу: 

*FANTASY-ШОУ “Harmony ” – феєричне театралізоване шоу вражаючих арт-

зачісок, фейс-арту, боді-арту та видовищних костюмів. Унікальне шоу створено 

командою митців і дизайнерів Київської Академії перукарського мистецтва - 

організатора Фестивалю.  

*Дефіле моделей та церемонія нагородження учасників та переможців 

Чемпіонату «КУБОК ЄВРАЗІЇ»(індивідуальні змагання другого дня) 

*Церемонія нагородження: 

- учасників та переможців Всеукраїнської Олімпіади «Дизайнер ХХІ 

століття» 

- Чемпіонату «ESTEL COLOR» 

- учасників шоу-програми «INTERSTYLE» та кращої команди Чемпіонату 

«EURASIA CUP» 

- володаря ГРАН-ПРІ XVІІ Фестивалю - абсолютного переможця 

конкурсної програми 

*Урочиста церемонія ФІНАЛУ 

 

14 квітня 2019 р. зацікавлених у 

новинках моди запрошуємо на шоу 

«Ukrainian Trends of Hairstyles»!! 

 

На Вас чекає шоу-показ трендової 

колекції на сезон «Весна-літо 2019» 

з демонстрацією модних тенденцій 

у стрижках, укладках та зачісках від 

тренд-стилістів Конфедерації СМС-

САТ Україна.  

 

Показ тенденцій відбудеться 14 

квітня у вечірній програмі «Fashion 

Evening», початок о 17:00 
 

Акредитація преси: 
- до 14 квітня на сайті Фестивалю. http://crystal-angel.com.ua/online-request/press-accreditation.html  

- 14 та 15 квітня на місці проведення Фестивалю, стенд «Оргкомітет» 

Запрошення та бейджи представники ЗМІ зможуть отримати на стенді «Оргкомітет» з 14 по 15 

квітня 

Додаткова інформація за тел: (+38 044) 455-56-72, 456-41-07, 427-02-92 

моб. тел.: 097 462-45-45, 093 276-55-59 (моб. тел будуть працювати в дні проведення Фестивалю). 

E-mails: info@crystal-angel.com.ua ; сайт Фестивалю – www.crystal-angel.com.ua 

Контактна особа по роботі з пресою: Тетяна Діхтяр,м.т.: 097-244-37-48,dihtiar.tanya@yandex.ua 
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