
 

 

                                                                                                     

 

A BABILÔNIA FEIRA HYPE chega com os lan-
çamentos de Outono ao PARQUE DAS FIGUEIRAS 

dias 30 e 31 de março. 
 

 O programa ainda conta com  FESTIVAL 

GASTRONÔMICO, CERVEJARIAS ARTESANAIS e 

SHOWS de JUJU JAZZ e  a BANDA OS CAMELOS 

no PALCO HYPE 

 
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 

fazer em família. Além das COMPRAS CRIATIVAS um delicioso 

FESTIVAL GASTRONÔMICO, SHOWS DE JAZZ no PALCO HYPE,  
AULAS DE YOGA, ESPAÇO REIKI, DANÇA DO VENTRE com as 

dançarinas do ESPAÇO MOSAICO (Curso de danças orientais) e uma 
programação infantil cheia de opções para a garotada com brinque-

dos e recreação com o GRUPO FABULOSOS completam a programa 
do fim de semana.  

 
 

ATRAÇÃO MUSICAL 
 

Sempre a cada edição a BFH recebe bandas incríveis progra-

mação do PALCO HYPE. Nesta edição, as estrelas são a BANDA JU-

JU JAZZ, que se apresenta sábado e domingo às 18h,  e a BANDA 
OS CAMELOS, atração do domingo, às 20h, com os músicos 

Glauber Airola (Percussão), Leandro Contreiras (Graves e Harmo-
nia) e Fabio Hirsh (Saxofone). O PALCO HYPE é realizado em par-

ceria com as rádios MIX FM e SULAMERICA PARADISO. 



 

 

 

Além disso, teremos a presença do Piano Bike de Leandro 
Parisi, que mistura clássicos, MPB e Blues tocado em um piano insta-

lado em uma bicicleta, no sábado e no domingo.  

  

FESTIVAL GASTRONÔMICO e CERVEJEIRO 

Em uma ambientação descontraída, divertida e 
informal o publico encontrará opções variadas com o 
melhor da GASTRONOMIA INFORMAL e para o pro-
grama ser ainda mais aprazível uma seleção de CER-
VEJAS ARTESANAIS para atender a todos os gostos. 

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 ARTESANAIS 
e DRINKS compõem o cardápio que oferece delícias para todos os gos-

tos.  Entre os expositores estão os deliciosos hambúrgueres artesanais do 
Skull Burger e Burgueiros Insanos, o Plano B chega com suas delicio-

sas Arepas,  e para continuar com muito sabor, o Pepe Roliño chega com 
a culinária mexicana, os risotos do Açafrão, os molhos deliciosos do Le 
Molho, os refrescantes sucos Que Beleza, as pipocas com sabor da Po-

pCorn Gourmet, os probióticos do Pró biOH! Probióticos, a comida árabe do 

Aila, os brigadeiros da Cacaulate, as cervejas artesanais da Quatro 
Amicci, Mohave e Wonderland, os mates aromatizados do Mate do Vo-
vô, os bolos de pote variados da Beju e Magi, os sorvetes da Bora Bora e 

as tapiocas da Que di quê tapiocas.  
 

 
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: 

GRUPO FABULOSOS – RECREAÇÃO com atividades infantis 
repleta de música e brincadeiras lúdicas (atividade gratuita no 

DOM. 16H às 18h);  

MUNDO DOS PEQUENOS – Mini Parque com brinquedos para 

bebês e crianças até 5 anos;  

MÁGICO JANJÃO, com seus números e truques de mágica.  

         BOLHAS MÁGICAS, com sua oficina de Bolhas de sabão 

gigantes      
             COISAS DE ANA, oficina de pintura que estimula os senti-

dosos 



 

 

E para a hora da agitação os brinquedos infláveis, jump e ca-
mas elásticas estão no PARQUINHO HYPE completam a programa-
ção infantil. 

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

Como sempre, a BFH apresenta os mais criativos e inovadores cria-
dores da cidade nos segmentos de MODA (vestuário feminino, mas-

culino e infantil), ACESSÓRIOS, BIJOUTERIAS, DECORAÇÃO e 

DESIGN. Serão dezenas de estandes com marcas já conhecidas do 
público hype e muitas novidades da COLEÇÃO VERÃO HYPE 2019.  

Consumir criatividade está na moda...  

“Na hora da ida as compras, o público mais antenado e exigen-
te, aposta cada vez mais na criatividade e para isso busca consumir 

diretamente de quem faz, estabelecendo uma relação direta com os 
criadores para entender a história de cada marca. E a experiência de 

consumo fica ainda mais completa quando ao mesmo tempo é atrela-
da a um programa divertido em um ambiente acolhedor e descontraí-

do. E a BFH oferece isso ao seu público”. Afirma Robert Guima-
rães.     

Estarão lá, por exemplo, grifes como Me To-
o, Carmel, Diversité, Jovi, Li Brand, Isabela Bueno, Organic 

Soul e Artti Rio marcas de bijus, joias e acessórios como Theo Avi-
la, Túnica Bijus, V Brum e Fatto a Mano, artigos e moda para cri-

anças das marcas Milo, Savannah Kids e Malelu, e decoração e 
acessórios para a casa nos estandes da Carbo Design, Esta Ideia 

Fixa, Monteneves, e Live Green com opções em aparadores de 
madeiras com plantas com proposta de unir paisagismos e design. 

Ah, e sem falar nas estreantes da edição são: Glowing Cow, Mar-
gareth Vasconcellos, Flor de Cumbuca, Hoffmann Tenis e mui-

to mais.  

ARTE POR TODA PARTE 

A cada edição a BFH reúne novos artistas das mais diferentes 
vertentes, e esta edição recebe as artes de Ana Julia Faria, que a-

lém de apresentar suas ilustrações vai fazer caricaturas ao vivo. Ca-
mila Sentinelli, Punk Marciano, Pachá Fotos K.Tyler e Mariana Gon-

çalves.  

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 ca-

rentes que buscam um novo lar. 

 

SERVIÇO: 



 

 

BABILÔNIA FEIRA HYPE 

DIAS 30 e 31 DE MARÇO - 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%25252520/

