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HYGGE2017 -LIFESTYLETAPAHTUMA JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA
- Viikonloppu täynnä hemmottelua ja elämyksiä 30.9.-1.10.!
Täysin uudenlainen lifestyletapahtuma Hygge2017 saapuu piristämään alkanutta syksyä
kuunvaihteessa 30.9.-1.10. Tapahtuma tuo arkeen pieniä elämyksiä hyvinvoinnin parissa.
Tapahtuman järjestää Jyväskylän Messut yhteistyössä Fashion Unitin ja Sauna from Finlandin
kanssa.
Hygge2017: Kauneus ja Hyvinvointi FU Corner - rentoutumis- ja hemmottelualue Hyggen
sydämessä
Muoti- ja Kauneusosastolla sijaitsee Fashion Unitin tuottama Kauneus ja Hyvinvointi FU Corner,
jossa kävijät pääsevät rentoutumaan ammattilaisten tehdessä erilaisia hoitoja, pikaehostuksia sekä
luoden uusia lookeja. FU Cornerin kävijöille tarjotaan niin minimanikyyrejä, käsi-, vyöhyketerapia
sekä radiofrekvenssin näytehoitoja kuin yllätysohjelmanumeroitakin.
FU Corner on täynnä toiminnallisia pisteitä, joissa kävijät pääsevät kokemaan erilaisia
hemmotteluhetkiä. Mukana FU Cornerissa ovat muun muassa Studio AK Hius-ja Meikkikoulun
lettibaari, josta voi hakea hygge-lookin. Kauneus ja Hyvinvointi FU Cornerin musiikista vastaa
Tommi Soidinmäki.
FU Cornerissa meikkitaiteilija Ilkka Ruotsalainen luo kävijöille meikkilookin sekä jakaa
meikkivinkkejä, jonka jälkeen kävijät voivat siirtyä valokuvauspisteelle. Valokuvauspisteellä saa
itsestään edustavan kuvan esimerkiksi uudeksi profiilikuvaksi. Valokuvauspisteellä toimivat alansa
huiput, Pasi Hakala Studio Varjosta, Emmi Virtanen By Emmistä sekä Iida Liimatainen.
Hygge Catwalk – Suomen suurin catwalk!
Fashion Unitin tuottamat muotinäytökset inspiroivat kävijöitä tuoden syksyn trendit catwalkille sekä
Fall Fashion Trends 2017 – näytöksessä lanseerataan vuoden 2004 tangokuningas Tommi
Soidinmäen vaatemallisto, Tommi Soidinmäki Production. Muotinäytökset nähtävissä sekä
lauantaina että sunnuntaina klo 11.30 ja 14.30.
Yhdessä Sauna From Finlandin kanssa toteutettu Hygge2017: Suomi pukeutuu ja Pukeutumisen
aikakaudet -näytös kuljettaa läpi Suomimuodin vuosikymmenten sekä esittelee pehmeitä uutuuksia
saunamuodin saralta sekä designtuotteita.
Luvassa pehmeyttä ja lämpöä, entisajan glamouria, pientä flirttiä sekä upeita tanssiesityksiä.
Näytökset nähtävissä lauantaina 30.9. klo 13.30 ja sunnuntaina 1.10. klo 12.30.
Lavalla nähdään myös Leena Sarven luotsaamaa korkokenkä- sekä poseerauskoulua sekä paljon
muuta muodin ja hyvinvoinnin parissa. Lisätietoa ohjelmasta löydät osoitteesta:
http://hygge2017.fi/ohjelma/#hyggecatwalk.
Tule mukaan hyggeilemään ja vaikkapa saunomaan – uudessa tapahtumakokonaisuudessa
luvassa kohtaamisia ja nautinnollisia hemmotteluhetkiä!
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