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SPOMLADANSKI MEDNARODNI FRIZERSKI SHOW

Phil Smith
VEČKRATNI NOMINIRANEC ZA BRITANSKEGA FRIZERJA LETA!

in

Subrina Team
EKIPA Z NAJDALJŠO TRADICIJO V SLOVENIJI.

Na prelepo sončno nedeljo in to prvo v mesecu maju,
se je na Bledu v Festivalni dvorani odvijal mednarodni
frizerski show, na katerem sta se predstavila domača
SUBRINA Team in gost iz Anglije, gospod Phil Smith.
To atraktivno frizersko predstavo si je ogledalo kakih
320 navdušencev vrhunskega frizerstva v dvorani , ki
sprejme dobrih 480 ljudi. Obisk pa bi bil verjetno še za
kak odstotek večji, če nebi bil tako natrpan slovenski
spomladanski frizerski koledar z zelo zanimivimi
frizerskimi dogodki, tako v mesecu aprilu (Portorož),
kot tudi v maju (Maribor).
Privlačna in dinamična prireditev se je začela z uvodno besedo voditeljice Romine
Bregant, ki je predstavila program in napovedala prvi nastop.
SUBRINA Team je s svojo znano ekipo
najprej predtsvaila v zasedbi Zoran Gajič,
Vera Kalajdžič, Lavra Dokler, Sašo Kremič,
ki je predstavila njihove najnovejše kreacije, na koncu pa se je s solo nastopom
predstavil še gospod Peter Klinc in zopet
navdušil vse prisotne z gala kreacijami visoke mode.
Kot glavni gost pa se je predstavil gospod
Phil Smith, ki je svetovni javnosti znan,
kot eden izmed tistih, ki je zbral največ nominacij za frizerja leta v Angliji - prestižno
nagrado British hairdressing Award. Sicer
16

pa je lastnik 22 franšiznih salonov svetovno znane blagovne znamke TONI&GUY.
Največ salonov ima v Angliji, nekajpa tudi
izven, kot naprimer Avstralija in Kanada.
Prav tik pred nastopm na Bledu se je g.
Phil Smith vrnil iz Avstralije, kjer je njegova ekipa zmagala na avstralski prestižni
frizerski prireditvi Australina Hairdresser
Award. Ta bleščeči zmagovalni dosežek so
si prislužili v kategoriji UK Master Award.

najlepših kolekcij v zadnjem obdobju. Vse
kreacije in razlage so bile podkrepljene s
kasnejšim prikazom na video platnu, kot
primerjava modelov v živo in trendov na
videu. Za finalni del nastopa pa je g. Smith
pripravil dva elegantna modela z gostimi
dolgimi in skodranimi lasmi, kateri sta na
koncu še dodatno dominirali z barvitimi
modnimi kreacijami, ki so jih pripeljali iz
anglije posebej za ta nastop.

In če se vrnemo k nedeljski prdstavi, lahko
rečemo, da je g. Phil Smith profesionalec
»od glave do pete«. Tako v back-stageu,
kot tudi na odru je njegova ekipa delovala
na najvišjem nivoju. V skoraj dveurnem
programu so predtavili v treh blokih po
dva modela, spektre Smithov najboljših

Poleg uspešne organizacije je pomembno
omeniti tudi generalnega pokrovitelja
prireditve ILIRIJA d.d. , ki je lani praznovalo zavidljivo 100. obletnico obstoja.
u.p.
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