
                                                                                                

 

 



A BABILÔNIA FEIRA HYPE realiza edição especial 
de DIA DOS NAMORADOS dias 25 e 26 de MAIO, re-
pleta de sugestões de PRESENTES CRIATIVOS e o 
programa fica ainda melhor com os SHOWS das BAN-
DAS JUJU JAZZ e OS CAMELOS no PALCO HYPE 

PROGRAMA LEGAL PARA FAZER EM FAMÍLIA 

Para curtir o fim de semana em família a BFH realiza uma pro-
gramação variada para atender a todos: as crianças aproveitam as 
atividades infantis com diversas OFICINAS DE ARTE,  BRINQUE-
DOS e RECREAÇÃO, com o GRUPO FABULOSOS,  BOLHAS MÁ-
GICAS E OFICINA DE ANA, enquanto os adultos se jogam nas 
compras criativas de MODA, ARTE, DESIGN, além de curtir a 
BANDA JUJU JAZZ (às 18h) e OS CAMELOS (às 20h) no PALCO 
HYPE, o PIANO BIKE (15h30) do artista Leandro Parisi e a Dan-
ça do Ventre do Espaço Mosaico (17h). Tudo para criar um ambi-
ente descontraído, alto astral e perfeito para tomar uma cerveja ar-
tesanal, frozens, sucos, mates e degustar as delicias apresentadas 



pelos 70 expositores de gastronomia. A BABILÔNIA FEIRA 
HYPE vem mantendo-se durante 22 anos com sucesso na programa-
ção da cidade sempre promovendo e fomentando os novos talentos 
da ECONOMIA CRIATIVA CARIOCA e cumprindo o seu papel de 
lançadora de novas marcas.   

 

VIDA INTELIGENTE AO AR LIVRE 

  A BFH promove sempre mensalmente suas edições trazendo 
em sua curadoria os melhores NOVOS TALENTOS DA ECONOMIA 
CRIATIVA CARIOCA e o charme da Feira Hype oferecendo um uso 
inteligente do PARQUE DAS FIGUEIRAS com um programa para fa-
zer em família. Além das COMPRAS CRIATIVAS um delicioso FES-
TIVAL GASTRONÔMICO, SHOWS no PALCO HYPE e uma progra-
mação infantil cheia de opções para a garotada com brinquedos e re-
creação completam a programa do fim de semana. O PALCO HYPE é 
um espaço para promover shows em parceria com as rádios MIX FM 
e SULAMERICA PARADISO atuando na promoção da nova cena 
musical carioca. 



FESTIVAL GASTRONÔMICO e CERVEJEIRO 
Para o programa ser ainda mais aprazível o pu-

blico encontrará opções variadas com o melhor da 
GASTRONOMIA DOS NOVOS GOURMETS para atender 
a todos os gostos em uma ambientação descontraída, 
divertida e informal.  



Os 70 operadores de GASTRONOMIA especialmente seleciona-
dos pela curadoria do evento apresentam seus cardápios repletos de va-
riedades em charmosos FOODTRUCKS, FOOD BIKES, BARRACAS 
GOURMETS e para harmonizar várias opções de CERVEJAS ARTESA-
NAIS, VINHOS e DRINKS compõem o cardápio que oferece delícias para 
todos os gostos. Entre os expositores estão os deliciosos hambúrgueres ar-
tesanais do Skull Burger e dos Filhos Da Mãe, o Plano B chega com suas 
deliciosas Arepas, e para continuar com muito sabor, a Gata Food chega 
com comida de boteco, os risotos do Açafrão, os molhos do Le Molho, os 
refrescantes frozens da Nusa Frozen Drinks, os doces low carb da Gas-
tronomia da Mirna, a comida havaiana do Classic Poke, os vinhos e es-
pumantes dos Los Mendozitos, as cervejas artesanais da 3Cariocas, 
Quatro Amicci e Mohave, os mates aromatizados do Mate do Vovô, os 
bolos variados de Carolina Guzzo,  os sorvetes da Bora Bora e os pasteis 
do Pastel Dois Amigos.  

PROGRAMAÇÃO INFANTIL  
Sempre buscando integrar de forma espontânea o desenvolvimento 

infantil através das atividades focadas na recreação educativa as oficinais 
criativas estimulam o interesse das crianças pelo lúdico, este é o objetivo e 
proposta da programação infantil da BFH: 



OFICINAS CRIATIVAS - Coisas de Ana (Pintura), Bo-
lhas Mágicas, Oficina de Slime 

RECREAÇÃO GRUPO FABULOSOS – com atividades infan-
tis repleta de música e brincadeiras lúdicas (atividade gra-
tuita das 15:30H ás 17:30h);  

MÁGICO JANJÃO, com seus números e truques de 
mágica; 
PARQUINHO - brinquedos infláveis, jump e camas elásticas 
estão no PARQUINHO HYPE completam a programação infantil.  



Produtos especialmente selecionados e a participa-
ção de novos expositores garantem novidades a cada 

edição  
Como sempre, a BFH apresenta os mais criativos e inovadores 

criadores da cidade nos segmentos de MODA (vestuário feminino, 
masculino e infantil), ACESSÓRIOS, BIJUTERIAS, DECORAÇÃO e 
DESIGN. Serão mais de 100 estandes com marcas já conhecidas 
do público hype e muitas novidades.  

PRESENTES CRIATIVOS PARA O DIA DOS NAMORADOS? 
Vem com a gente! 

Estarão lá, por exemplo, grifes como TenhoQTer, 
Diversité, Espetaculosa, Lolla, Li Brand, Jovi, ArttiRio marcas de 
bijus, joias e acessórios como Glow, Das Manas, Margareth Vas-
concellos, Theo Avila, artigos e moda para crianças das 
marcas Mimo Kids, Bucle Bucle, Milo e Amaralina e decoração e 
acessórios para a casa nos estandes da Carbo Design, Bem Verde, 
Monteneves Design, Arimathea e muito mais. Ah, e sem falar nas 
marcas que estreiam nesta edição: Carioca Mood, Maciels, Dona 
Brincuda, Cristal na Terra, Duoia, Like, Mina de Prata e Gringa 
Bacana, entre outras.  

 



A criatividade está na moda...  
“Em tempos de crise, usar a criatividade para encontrar alternativas é 

fundamental, e a BFH além de sempre oferecer novidades a preços justos, 
une diversão e compras no mesmo programa, tornando-se uma experiência 
diferente e agradável.  O público mais antenado e exigente não é mais se-
duzido pelo marketing de produto e sim pela experiência de compra atrela-
da ao produto, e de preferência estabelecendo uma relação direta com os 
criadores. E BFH oferece isso ao seu público”. Afirma Robert Guimarães.   
  

HYPE PET FRIENDLY 
ADOTE UM ANIMAL CARENTE 

Em parceria com a ASSOCIAÇÃO QUATRO PATINHAS a cada 
edição da BFH o público tem a oportunidade de adotar animais do-
mésticos carentes que buscam um novo lar.   

SERVIÇO: 

BABILÔNIA FEIRA HYPE 

DIAS 25 e 26 de maio - DAS 14H ÀS 22H   

ENTRADA FRANCA 

PARQUE DAS FIGUEIRAS - Av. Borges de Medeiros s/n - Lagoa 
Rodrigo de Freitas 

Estacionamento Rotativo: PARQUE DOS PATINS e CLUBE FLA-
MENGO (Estacionamento com vagas limitadas.  Evite carros. Use táxi, bicicleta, 
ônibus e skate).  

Produção e Realização: HYPE ART PRODUÇÕES  

Curadoria: INBRACULTMODE- Instituto Brasileiro de Cultura, 
Moda e Design. 

Programação Completa: www.babiloniafeirahype.com.br   

Facebook : https://www.facebook.com/babiloniafeirahype  

Instagram: @babiloniafeirahype 

http://www.babiloniafeirahype.com.br/
https://www.facebook.com/babiloniafeirahype%252520/

