
 

 

                                                                  

                                                                                              

                                               

A BABILÔNIA FEIRA HYPE 
VOLTA AO PAR- QUE DAS FI-
GUEIRAS COM SUA SEGUNDA 

EDIÇÃO DO AR- RAIÁ HYPE 2019 
AGORA COM SHOW ESPECIAL 
DE MARCELO MIMOSO CANTA LUIZ GONZAGA 

 
E o programa para toda a família fica ainda mais especial com 

apresentações de QUADRILHAS CAIPIRAS, BRINCADEIRAS e 
COMIDAS TÍPICAS, atividades infantis e o melhor DOS NOVOS 

CRIADORES DO RIO 
 

Nos dias 27 e 28 de julho, a Babilônia Feira Hype vai mais uma 
vez transformar o Parque das Figueiras em um arraiá irresistível e 

assim como a edição de junho que foi um sucesso, a segunda edição 
do ARRAIÁ HYPE 2019, vem com tudo que uma boa festa típica tem 

direito. Além de quadrilhas, pamonhas, canjicas, caldos, pasteis, co-

cadas, quentão e as brincadeiras pescaria, tiro ao alvo, argolas, boca 
do palhaço para todas as idades, o programa fica ainda mais interes-

sante e diferente incluindo os 120 expositores de MODA, ARTE, DE-
SIGN, GASTRONOMIA em seus charmosos estandes repletos de 

produtos criativos das marcas já conhecidas do público hype e muitas 
novidades dos novos expositores. 

 
 

 
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 seduzido pelo marketing de produto e sim pela 

experiência de compra atrelada ao produto, e de preferência estabe-
lecendo uma relação direta com os criadores. E BFH oferece isso ao 

seu público”, afirma Robert Guimarães. 
 

Produtos especialmente selecionados e a participação de novos expo-
sitores garantem novidades a cada edição. Como sempre, 



 

 

a BFH apresenta os mais criativos e inovadores nomes da cidade nos 

segmentos de MODA (vestuário feminino, masculino e infantil), como 
a Gávia, TenhoQTer, Artti Rio, Li Brand, Me Too, Mudi, ACES-

SÓRIOS, como Margareth Vasconcellos, Glow, V Brum, Sara 

Calle e Theo Avila, e DECORAÇÃO e DESIGN, como MonteNeves, 
Manoel Mello, Decoralli, Bem Verde e Carbo Design, entre ou-

tros. Sem contar os novos nomes:  Isla Store, Lum, Faith, Queen 
entre muitos outros. 

 
“A BFH há 22 anos criou uma nova maneira de consumir moda, arte, 

design e gastronomia, oferecendo ao público a oportunidade de com-
prar diretamente de quem faz e a valorizar cada vez mais produtos 

criativos e com identidade. Assim, a cada compra feita na BFH o pú-
blico atua diretamente no fomento da economia criativa do Rio e na 

sustentabilidade dos expositores especialmente selecionados pela cri-
teriosa curadoria do INBRACULTMODE – Instituto Brasileiro de 

cultura, moda e design,” analisa Fernando Molinari, responsável 
pela curadoria da BFH. 

 

Um programa charmoso no final de semana para curtir com a família, 
os amigos e até mesmo o bichinho de estimação, em um espaço a 

céu aberto, com uma programação divertida, variada, e o melhor: 
comprando direto de quem faz, sem intermediários, de forma 

consciente na Babilônia Feira Hype, evento pioneiro que busca 
gerar novos hábitos de consumo e apresentar novas marcas há 22 

anos no Rio, reunindo os melhores agentes criativos. 
 

QUADRILHAS CAIPIRAS 
 

Valorizando a tradição das quadrilhas caipiras a programação do 
ARRAIÁ HYPE convidou as QUADRILHAS CAIPIRAS NAZARÉ 

SHOW e KAZUMBA que se apresentam, respectivamente, no sába-
do, às 17h30, e domingo, às 17h, trazendo o melhor das quadrilhas 

típicas do interior do Rio para a Babilônia Feira Hype no Parque das 

Figueiras, mostrando todo a criatividade de seus trajes e sincronici-
dade de energia dos passos, fazendo um grande show para a turma 

hype. 
 

SHOW ESPECIAL MARCELO MIMOSO CANTA LUIZ GONZAGA 
CELEBRANDO OS 30 ANOS DA MORTE DO MESTRE 

Ainda no clima do Forró e dos festejos julinos, o cantor, músico e 
compositor Marcelo Mimoso vai apresentar um show só de clássicos 

de Luiz Gonzaga, o maior nome da música regional nordestina, com 
seu talento e qualidade musical que o fizeram ser escolhido para in-

terpretar o próprio Luiz Gonzaga no musical “Gonzagão” nos palcos 
que rodou o Brasil inteiro. As apresentações rolam no sábado e do-

mingo a partir das 19h no Palco Hype, um espaço para promover 



 

 

shows em parceria com as rádios MIX FM e SULAMERICA PARA-

DISO atuando na promoção da nova cena musical carioca. 
 

 

DELÍCIAS TÍPICAS E O MELHOR DA GASTRONOMIA INFORMAL 
 

Os 70 operadores de GASTRONOMIA especialmente selecionados 
pela curadoria do evento ganham destaque em uma ambientação 

descontraída, divertida e informal, onde o público encontrará opções 
variadas com o melhor da GASTRONOMIA INFORMAL e 

COMIDINHAS TÍPICAS DE ARRAIÁ, como os irresistíveis doces do 
Alex Cocadas e Bibi Doces, Espetos do Gata Food, Tapioca da 

QuédiQuê, Caldos da Danda Sopas, Carne de Sol da Nordestina’s, 
Pastel e caldo de cana da 2 Amigos, além de uma seleção de CER-

VEJAS ARTESANAIS da Mohave, Quattro Amici e Bar Rio, batidas 
da Cali Batidas, Quentão do Bebericando, e muito mais para aten-

der a todos os gostos fazendo o programa ser ainda mais aprazível. 
 

CRIANÇA HYPE SE DIVERTE A VALER 

Criança hype se diverte na BFH com arte através das atividades in-
fantis do Grupo FABULOSOS, que vai estar presente no domingo, 

dia 28 de julho, a partir das 15h, com recreação educativa e oficinas 
criativas também na temática julina, que buscam integrar de forma 

espontânea e criativa o desenvolvimento infantil e o interesse das 
crianças. Propomos diferentes formas de entretenimento para que a 

criança viva momentos significativos que farão parte da sua história. 
E ainda o Mágico JanJão, marca presença com seus números e tru-

que de mágica, as barracas típicas de brincadeiras julinas, com 
Pescaria, Tiro ao alvo, Argola, Bazuca, Bola maluca, Jogo do 

mago, chute a gol e muito mais. E para completar, os brinquedos 
infláveis, o jump e camas elásticas no Parquinho Hype, as Bolhas 

Mágicas, no sábado a partir das 16h e as oficinas de pintura e slime 
da Coisas de Ana. 

 

VIDA INTELIGENTE AO AR LIVRE 
A BFH promove sempre mensalmente suas edições levando os me-

lhores NOVOS TALENTOS DA ECONOMIA CRIATIVA CARIOCA e o 
charme da Feira Hype  dando uso inteligente ao Parque das Figueiras. 

 
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 domésticos 

carentes que buscam um novo lar.   
 

Programação  
27 de julho 



 

 

16h - Bolhas Mágicas  

17h30 - Quadrilha Nazaré Show 
19h - Marcelo Mimoso canta Luiz Gonzaga 

 

28 de julho 
15h - Os Fabulosos 

17h - Quadrilha Kazumba  
19h - Marcelo Mimoso canta Luiz Gonzaga 

 

 
SERVIÇO: 

BABILÔNIA FEIRA HYPE 
DIAS 27 e 28 de julho- DAS 14H ÀS 22H 

ENTRADA FRANCA 
PARQUE DAS FIGUEIRAS - Av. Borges de Medeiros s/n - Lagoa Ro-

drigo de Freitas 
Estacionamento Rotativo: PARQUE DOS PATINS e CLUBE FLAMEN-

GO (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%2525252525252520/

