Dvanásty ročník prestížneho módneho podujatia - Bratislavské módne dni - prináša opäť množstvo
noviniek. Počas troch dní sa v priestoroch hotela Crowne Plaza Bratislava predstaví takmer 30 návrhárov
a značiek zo Slovenska, Rakúska, Českej republiky a Rumunska.
Bratislavské módne dni v roku 2017 oslavujú už svoje dvanáste narodeniny a pre hostí pripravili počas troch dní
komplexný prierez aktuálnych kolekcii na sezónu jar-leto 2017 od slovenských a zahraničných návrhárov
a módnych značiek. Okrem širokej škály dámskych modelov si počas prehliadok budú môcť pozvaní hostia
vychutnať aj detskú módu, doplnky a chýbať nebude ani exkluzívna, na mieru šitá, kolekcia pánskych oblekov.
Slovensko budú už tradične zastupovať osvedčené návrhárky ako Zuzana Haková, Veronika Hložníková, Jana
Gavalcová, Jana Jurčenko, Michaela Ľuptáková, či Jana Pištejová, no čakajú nás aj zaujímavé spolupráce ako
napríklad Rebecca Justh a Achilleas Sdoukos, ktorí prinesú spojenie módy so sklom. Premiéru na Bratislavských
módnych dňoch bude mať na mieru šitá pánska móda značky Nicollas Berenique.
Exkluzívnymi zahraničnými hosťami budú súrodenecká dvojica PONER z Českej republiky, Rozalia Bot
z Rumunska a spoluorganizátorka MQ Vienna Fashion Week Maria Oberfrank so svojou značkou PITOUR.
Chýbať nebudú ani úspešné návrhárky z projektu „Hľadáme nové tváre módnej scény“ - Dominika Kozáková
a Veronika Kopálová.
Jarná časť projektu so sebou prináša aj vyhlásenie témy pre tento rok v projekte „Hľadáme nové tváre módnej
scény“, ktorá má názov VÔŇA KÁVY. Novinkou v rámci tohto projektu je aj spolupráca s MOD'SPE PARIS
CENTRAL EUROPE - Fashion Business School Marketing And Communication v Bratislave, ktorá víťazovi
projektu venuje účasť na Master Class Programe v oblasti Módneho marketingu.
Po takmer dvojročnej prestávke prinesú Bratislavské módne dni udalosť, ktorá je aj v kruhoch renomovaných
módnych dizajnérov výnimočnou a obzvlášť cenenou. Bratislavské módne dni udelia opäť ocenenie
za mimoriadny prínos pre slovenskú módnu tvorbu. Kto získa špeciálne pre túto príležitosť vyrobenú sochu
z dielne umeleckého sklára a dizajnéra Achilleasa Sdoukosa sa dozvieme 10. apríla 2017.
Počas všetkých troch dní sa o vlasy modeliek bude starať dlhoročný partner podujatia Salón DNJ s vlasovou
kozmetikou Joico, o make-up sa postará tím spoločnosti Krasotika.sk.
Tak ako po iné roky, aj tentoraz pripravili organizátori live stream každého večera, ktorý si budú môcť diváci
pozrieť na stránke www.bmd.sk.
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OLALA!GIRLS
PONER–NÁVRHÁRSKE STUDIO /CZ/
MICHAEL KOVAČIK
ZOE FABRICS
JANA POLAK
HELLENSKI BY EMA KLEIN
MONIKA VONTSZEMU
VERONIKA KOSTKOVÁ
JANA GAVALCOVÁ
VERONIKA HLOŽNÍKOVÁ
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ROZALIA BOT /RO/
REBECCA JUSTH & ACHILLEAS SDOUKOS
DAJANA RODRIGUEZ
DOMINIKA KOZÁKOVÁ
VERONIKA KOPÁLOVÁ
RELLECIGA
ZUZANA HAKOVÁ
JANA JURČENKO
12.APRÍL 2017 | 19:30
LA RENA
PITOUR /A/
MICHAELA ĽUPTÁKOVÁ
ANNAMÁRIA KISS KÓSA
MARMARE FASHION DESIGN
KATIE Q
IDA SANDOR
NICOLLAS BERENIQUE

JANA PIŠTEJOVÁ

