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A-2234 Vösendorf/Wien, Parkallee 2

Alternative hair Show Avstrija, se je odvijal 3. maja na Dunaju, v tokrat resnično mednarodnem in modno spektakularnem ambientu
hotela Austria Trend Eventhotel Pyramide, kjer je prisostvovalo več kot 2.000 gledalcev in s tem obogatilo dobrodelno blagajno kar za
spoštljivih 80,000 evrov.

Eventhotel Pyramide

Po emocionalnem lanskem Alternative
Hair Showu v Londonu, je dunajski prav iz
tega razloga dobil naslov “Emotion”. Na
osnovi naslova pa je organizator vse nastopajoče prosil, da svoje nastope vsebinsko
prilagodijo naslovu oziroma emocijam.
Med nastopajočimi se je v uvodu predstavila fantastična pevka Lana Gordon in njen
band s posebno pesmijo, ki jo je posebej za
ta dogodek skomponiral Erwin Fehringer (organizator prireditve). Njen naslov
pa je “A Child in Time”. CD s to pesmijo
se je prodajal po 5 EUR, celoten izkupiček
pa se je doniral v dobrodelno fundacijo.

Za slovensko frizerstvo pa je
najpomembnejši podatek o tej
prireditvi zagotovo to, da se je
poleg številnih frizerskih zvezdniških imen, rame ob rami
predstavila tudi ekipa STEVO
s Stevom Pavlovičem na čelu,
ki so popolnoma opravičilo svoj
nastop in dokazali, da slovensko
frizerstvo prav nič ne zaostaja za
najvišjim vrhom svetovne frizerske scene.

REZERVIRAJTE SI VSTOPNICE
Po bogatem in spektakularnem
showu je sledila zabava in after
show party organiziran s strani
podjetja Schwarzkopf, ki je bil
tudi eden glavnih pokroviteljev
prireditve.

www.alternativehairaustria.at
+43 (0) 664 444 8477

Na tej čudovoiti prireditvi se je predstavil
tudi vrhunski operni pevec Francesco
Malapena, ki prihaja iz italjanske pokrajine Campania (od koder izhaja tudi družina Mascolo and Rizzo). Najprej je zapel
znamenito pesem O Sole Mio, kasneje pa
še eno legendarno pesem “Nesun’ dorma”
in dokončno spravil številno občinstvo v
bučne ovacije.

CENE VSTOPNIC

Platinum

€95 donacija

Gold

€80 donacija

Silver

€60 donacija

Standing

€30 donacija

Hotelske informacije

Na osrednjem delu prireditve so se s svojimi vrhunskimi, inovativnimi, barvitimi
Nastanitev v EVENT hotel
in elegantnimi nastopi, nabitimi s polno
Pyramide, cene so na osnovi
“emocij” predstavile sledeče ekipe(seznam
sobe in vključujejo takse
je po abecedi):
In dostop do velikega
Alan Edwards - Škotska
Spa&rekreacijskega centra.
Bundy Bundy- Avstrija
Easy Hair Fehringer -Avstrija
Kohsuke Visual Network- Japonska
Laszlo Hajas- Madžarska
Malgorzata Babicz- Poljska
Mikel Luzea- Španija
Petra Mechurova- Češka
S&A Group- Ukrajina
Sanrizz - Anglija
Sassoon -Anglija
StevoSlovenija rezervacije
Direktne
TIGI International Creative Team -UK
Winters
Za vse–Italy
rezervacije, ki se bodo

1 NOČ

€ 130

2 NOČI

€ 250

3 NOČI

€ 330

nanašala ne Alternative Hair Show,
veljajao zgornje
cene,
pa
Foto:
Petersicer
Giodani
so cene bistveno višje.
Za rezervacije kontaktirajte:
Ms. Bettina Schwarz,
manager za rezervacije.
reservierungsleiter.eventhotel.
pyramide@austria-trend.at

T: +43/1/69900-3167

*To je dobrodelna prireditev in ves prihodek se donira za raziskave levkemije.
Rezervacije se ne refundirajo.

Hair by Sharon Cox SANRIZZ
Model Totti
Photo by Andres Reynaga
Make-up by Lee Pearson
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