
 

 

A BABILÔNIA FEIRA HYPE recebe evento internacional de Bem Estar em clima 
de celebração do lançamento da Coleção Primavera 2019 nos dias 21 e 22 de 
setembro no Parque das Figueiras  

 
A Babilônia Feira Hype vai ser um dos palcos mundiais no dia 21 de 

setembro da grande celebração internacional do bem estar, o World 
Wellness Weekend, que vai reunir, em mais de 100 países do 

mundo, profissionais envolvidos com a prática do viver bem, das boas 
energias e com foco na saúde física e mental. Tudo com o objetivo de 

fazer as pessoas ao redor do planeta descobrirem atividades diverti-
das e criativas para aumentar sua vitalidade e serenidade. 

 
A convite da cientista e coach Vivien Bonicelli, fundadora do Insti-

tuto de Inteligência Energética, a Babilônia Feira Hype abriu suas 
portas para promover o fim de semana global de bem estar - World 

Wellness Weekend - na cidade, fazendo parte dos mais de 2 mil esta-
belecimentos do mundo inteiro que vão se unir nesse grande evento. 

A fundadora do Instituto de Inteligência Energética fará uma Palestra 

muito especial batizada “Inteligência Energética - Bem Estar Para To-
dos”, às 16h, no PALCO HYPE. 
 

“Vou conversar com o público sobre energia e magnetismo, com di-

reito a medição in loco para as pessoas saberem qual o nível de e-
nergia e magnetismo com o qual elas se encontram. Tudo com uma 

técnica criada e desenvolvida por mim. Lembrando que energia vital 
é o que nos faz estarmos vivos, de pé, e o magnetismo é o que nos 

dá capacidade de transformar sonho em realidade, de empreender e 
de materializar pensamentos”, contou Vivien Bonicelli.  

 
Espaço Zen para novas técnicas de relaxamento 
 
Reafirmando o compromisso com o bem estar, a Babilônia Feira Hype 
também vai contar também com o Espaço Zen, onde a Toque Vital, 

sob o comando de Monica Manfrendini, vai atender os visitantes 

interessados em conhecer técnicas como Barras de Access, que 
permite, por meio do do toque em 32 pontos na cabeça, a liberação 

de emoções, crenças e pensamentos limitantes, e a Reflexologia 
Podal, uma massagem nos pés que estimula todos os órgãos do cor-

po, além de Acupuntura com Edna Yurica e outras técnicas. 
 



 

 

 

Programa para curtir em família 
 

Para curtir o fim de semana em família, a BFH realiza, ainda, uma programação 
variada para atender a todos: as crianças aproveitam as atividades infantis com diver-
sas OFICINAS DE ARTE,  BRINQUEDOS e RECREAÇÃO, com o GRUPO FABULOSOS,  
BOLHAS MÁGICAS E OFICINA COISAS DE ANA, enquanto os adultos se jogam nas 
compras criativas de MODA, ARTE, DESIGN, além de curtir a BANDA JUJU JAZZ (no 
sábado às 18h) e PIMENTA JAZZ (no domingo às 20h) no PALCO HYPE.  

Tudo para criar um ambiente descontraído, alto astral e perfeito para tomar 
um bom drink, cerveja artesanal, frozens, sucos, mates e degustar as delicias apre-
sentadas pelos 70 expositores de gastronomia. A BABILÔNIA FEIRA HYPE vem man-
tendo-se durante 22 anos com sucesso na programação da cidade sempre promoven-
do e fomentando os novos talentos da ECONOMIA CRIATIVA CARIOCA e cumprindo o 
seu papel de lançadora de novas marcas.   

 

Muitas novidades da coleção Primavera 2019 

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 também dos expositores estrean-
tes trazendo a coleção Primavera 2019. Estarão lá, por exemplo, gri-

fes como TenhoQTer, Espetaculosa, Gávia, Me Too, Li Brand, 

Jovi, marcas de bijus, joias e acessórios como Glow, Das Manas, 
Margareth Vasconcellos, Theo Avila, artigos e moda para crianças 

das marcas Mimo Kids, Bucle Bucle, Milo e Amaralina e decora-
ção e acessórios para a casa nos estandes da Carbo Design, Mon-

teneves Design, Arimathea e as estreantes Voah, Banana Ro-
sa, Tatiana Oliveira, Suggestione, Oohoo, Bia Bijoux, Marfim e 

muito mais.  

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 estabelecendo uma relação direta com os criadores. 
E BFH oferece isso ao seu público”. Afirma Robert Guimarães.     

SHOWS DE JAZZ PARA ABRILHANTAR O FIM DE SEMANA 
 

Valorizando bandas e músicos locais, a Babilônia Feira Hype abre 
mais uma vez seu Palco Hype para novos nomes se apresentarem 

para uma plateia antenadíssima. No sábado, quem faz seu som é a 
 Juju Jazz, a partir das 18h, com os músicos Gabriel Leite (Bateria) Car-

lo Aquino (Baixo) Marcos Schaimberg (Guitarra) Antonio Secchin (Sax), e, no 

domingo, rola o quarteto Pimenta Jazz, com os músicos Guilherme  



 

 

Pimenta (violino), Daniel Ganc (violão), Pablo Arruda (contra-

baixo), Lucas Fixel (bateria) também a partir das 18h. O Palco 
Hype é um espaço para promover shows com promoção das rádios 

MIX FM e SULAMERICA PARADISO atuando no fomento da nova 

cena musical carioca. 
 

VIDA INTELIGENTE AO AR LIVRE 
 
  A BFH promove sempre mensalmente suas edições no Parque das Figueiras 

oferecendo um uso inteligente do PARQUE DAS FIGUEIRAS, que foi recentemente 
adotado e revitalizado pelo INBRACULTMODE - Instituto Brasileiro de Cultura, Moda 
e Design, que tem como missão promover novos talentos da economia criativa e atua 
na curadoria da Babilônia Feira Hype. A ação de adoção do parque foi feita através do 
programa ADOTE RIO da FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS, da PREFEITURA DO RIO em 
parceria com o IPHAN/RJ, com publicação no Diário Oficial do dia 26 de julho de 2019. 
O Parque, instalado na Lagoa Rodrigo de Freitas, foi inaugurado em 2016, com a edi-
ção especial de 20 anos da Babilônia Feira Hype e, desde então, vem recebendo, men-
salmente, as edições da Babilônia Feira Hype. 

 
“A adoção é consequência do nosso envolvimento emocional com o Parque das 

Figueiras e da nossa preocupação com a sua preservação. A adoção veio oficializar 
nossa relação de zeladores do espaço e, com isso, podermos ajudar a manter a beleza 
do parque com seus jardins cuidados”, contou Robert Guimarães, um dos diretores da 
BFH e do INBRACULTMODE. 

 

FESTIVAL GASTRONÔMICO e CERVEJEIRO 

Os 70 operadores de GASTRONOMIA especialmente selecionados pela cura-
doria do evento apresentam seus cardápios repletos de variedades em charmo-
sos FOODTRUCKS, FOOD BIKES, BARRACAS GOURMETS  e para harmonizar várias op-
ções de CERVEJAS ARTESANAIS, VINHOS e DRINKS compõem o cardápio que oferece 
delícias para todos os gostos. Entre os expositores estão a comida havaiana do Classic 
Poke, o tempero dos pratos indianos da Poorna, os delicio-
sos hambúrgueres artesanais do Skull Burger e Os Filhos Da Mãe, os sanduíches de 
costela desfiada do Vulcano Truck , a Gata Food com seus espetinhos, a comida baiana 
de Lenaide Mota, os refrescantes frozens da Nusa Frozen Drinks, os doces da Doce na 
Caixinha e Doçuras da Nique, as cervejas artesanais da Quatro Amicci e Mohave, os 
mates aromatizados do Mate do Vovô, os bolos variados de Carolina Guzzo, as delícias 
para levar para casa como os molhos do Le Molho e os chutney da Fazenda Carioca e 
muito mais. 

 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL  
Sempre buscando integrar de forma espontânea o desenvolvimento infantil a-

través das atividades focadas na recreação educativa, este a BFH apresenta: 

OFICINAS CRIATIVAS - Coisas de Ana (Pintura e Sli-
me) 



 

 

Bolhas Mágicas - com suas bolhas de sabão divertidas e 

coloridas 

RECREAÇÃO GRUPO FABULOSOS – com atividades infan-

tis repleta de música e brincadeiras lúdicas (atividade gra-
tuita a partir das 15h de domingo);  

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

 

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.   

SERVIÇO: 

BABILÔNIA FEIRA HYPE 

DIAS 21 e 22 de setembro - 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 FLAMENGO (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/

