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20:00 Grand Opening

Έκθεση #Ινσταντανέ
2014

Με τις μουσικές επιλογές της Ντέμης Παπαδοπούλου.

Έκθεση φωτογραφίας #Ινσταντανέ 2014

Έκθεση #Ινσταντανέ
2014

WiShEs

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη παρουσιάζει την έκθεση # Ινσταντανέ
2014. Μία σειρά από ενδιαφέρουσες φωτογραφίες που έχουμε
συναντήσει στα social media από επαγγελματίες κι ερασιτέχνες
φωτογράφους: Ν. Αλιάγας, Σ. Αθανάσουλας, Ν. Βατόπουλος,
Μ. Βερνίκου, Μ. Γιαννά, Θ. Ζουμπουλάκης, Τ. Καραπαναγιώτη,
Κ. Καφίρης, Β. Μαραγκός, Δ. Μερκούρη, Β. Μπεχράκη,
Φ. Παπαμιχαήλ, Β. Πατεράκης, Δ. Στράτου, Μ. Χαλκιαδάκης. Κοινά
hashtags #instazoum14, #Ινσταντανέ, #ZoumboulakisGalleries.
Η έκθεση θα διαρκέσει από 1-6/12.
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Έκθεση
#Ινσταντανέ
2014

Έκθεση #Ινσταντανέ
2014
19:00 Jewellery
Show Off
H διεθνούς φήμης σχεδιάστρια
κοσμημάτων Ιλεάνα Μακρή
παρουσιάζει για πρώτη φορά
στη Θεσσαλονίκη τη νέα της
συλλογή κοσμημάτων “Crying
Eye collection”.

Έκθεση #Ινσταντανέ 2014
11:00 Art Performance
H εικαστικός Ελένη Θεοφυλάκτου πρωτοτυπεί
με μια διαδραστική GLOW performance.

13:00 Point of View
Η Τζένη Μπαλατσινού (jenny.gr) μας συστήνει
έναν κόσμο μόδας, ομορφιάς και well being και
παρουσιάζει έκθεση φωτογραφιών της από το
instagram.
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Οι πολυτάλαντοι και
δημιουργικοί άνθρωποι της
γεύσης Ελένη Ψυχούλη,
Βασίλης Καλλίδης και
Δημήτρης Κοπαράνης
μοιράζονται μαζί μας τα
μυστικά τους.

«Κομψό δεν είναι αυτό που τραβά τα βλέμματα,
αλλά αυτό που μένει χαραγμένο στο νου»,
Giorgio Armani.
O Emerson O’ Keefe, Face Designer του οίκου
Giorgio Armani Beauty, θα σας μυήσει στα
μυστικά του μακιγιάζ “sur mesure”.

Η MCM γιορτάζει την χριστουγεννιάτικη
περίοδο και τα 100 τεύχη του περιοδικού
GLOW με το πιο δημοφιλές κι αγαπημένο
κομμάτι που δεν είναι άλλο από το backpack!
Ελάτε να το γνωρίσετε από κοντά και ν’
ανακαλύψετε μοναδικές εκπλήξεις που σας
περιμένουν στο ειδικά διαμορφωμένο corner
του brand!

19:00 Cooking Workshop

18:00 & 19:30 Giorgio Armani
Beauty Event *

18:00 MCM is Back with the Backpack!
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Ανακαλύψτε το επόμενο
εξώφυλλο του GLOW 101,
που φωτογραφίζεται ζωντανά
με όλους τους συντελεστές
του περιοδικού GLOW εν
δράσει.

Styling & Fashion Tips από την Αλεξάνδρα
Κατσαΐτη σε συνεργασία με το
πολυκατάστημα μόδας και ομορφιάς
notosgalleries στη Στοά Χιρς.

HoPe

13:00 Live Cover
Shooting

* περιορισμένος αριθμός θέσεων

13:00 Fashion Event by
notosgalleries

ember

Celebrating 100 Issues! To πρόγραμμα του GLOW 100 Pop Up Store
σηματοδοτεί έναν μήνα γεμάτο λαμπερά events, δημιουργικά πρόσωπα
και νέες ιδέες, που εκπλήσσουν ευχάριστα σε απόλυτα εορταστική
ατμόσφαιρα. Το περιοδικό της πόλης ξεγλιστρά από τις σελίδες του
και ζωντανεύει!
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«Καλύτερα Γίνεται» Σεμινάριο Life Coaching με
την καταξιωμένη Δρ. Νάνσυ
Μαλλέρου.

Live συνέντευξη των Μιμίκα
Κολοτούρα και Μαρέβα
Γκραμπόφσκι, ιδρυτριών
του διεθνούς brand
“Zeus + Δione” κι exclusive
preview της resort 2015
συλλογής τους.

19:00 Life Coaching

19:00 Fashion Preview

18:30 Diamonds Αre
Forever by IWC *
Μυηθείτε στον συναρπαστικό
κόσμο των διαμαντιών μέσα
από ένα σεμινάριο της IWC,
σε συνεργασία με τον
γεμολόγο κ. Τάσο Σπυρίδη
και μάθετε όλα όσα πρέπει να
γνωρίζετε για τον πολύτιμο
αυτόν λίθο.

18:30 From Μeetings
to Μartinis with Laura
Mercier
Τις ημέρες των γιορτών οι βραδινές
έξοδοι είναι σχεδόν καθημερινές.
Η guest make up artist της Laura
Mercier, Μαρία Παγωνάκη, σας
δείχνει πώς με απλές αλλαγές στο
πρωινό μακιγιάζ σας μπορείτε
να το μετατρέψετε σε βραδινό!
Μεταμορφώστε το look σας εύκολα
και γρήγορα κι εντυπωσιάστε σαν
να το δημιουργήσατε από την αρχή!
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Exclusive δώρα επώνυμων
brands δημοπρατούνται με
στόχο την ενίσχυση του
Ορφανοτροφείου Θηλέων
«Η Μέλισσα».

Η international traveler
Κατερίνα Κατώπη μας
ξεναγεί "Αround the
world" παρουσιάζοντας
μια διαφορετική έκθεση
φωτογραφίας.

σα

13:00 Beauty & Style Workshop
by Bobbi Brown
Smart style workshop με την beauty & fashion
director και blogger Αννούσα Μελά και την
beauty editor και blogger Έφη Ανέστη σε
συνεργασία με τα επώνυμα καλλυντικά
Bobbi Brown. Οι δύο bloggers είναι δημιουργοί«συγκάτοικοι» του www.2123moments.com.

20:00 Charity Auction *
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13:00 GLOW 100
Editorial Book

Παρουσίαση της έκδοσης
GLOW 100 Editorial Book
από τη Σταυρούλα Κλειδαριά,
μια συλλογή των 100
editorials που μας γέμισαν
συναισθήματα και εικόνες.

X-MaS

19:00 Photo Exhibition

27

13:00 Pop Art
Εxperience
O δημοσιογράφος και
εικαστικός Θανάσης Λάλας
μας συστήνει την Pop Art
κουλτούρα σε μια live
εικαστική εμπειρία.
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12:00 Happy Kids Morning
“Ho, ho, ho!” έκθεση φωτογραφίας του Νίκου
Ράκκα, εικαστικό workshop για παιδιά «100
Aθώες Eυχές» με τη Σοφία Γαϊτάνη και “Share
The Wish” κατασκευές με τη Μαγδαληνή Σίγα.

19:00 A Gentleman's Guide by
Penhaligon's
Ο βρετανικός οίκος αρωμάτων Penhaligon’s
μας μυεί στα μυστικά της εμφάνισης ενός
σύγχρονου gentleman! Μάθετε πώς να δένετε
το παπιγιόν σας, πώς να περιποιείστε τα γένια
σας και άλλα πρακτικά tips!

19:00 Creative Project
2015 Knots
H σχεδιάστρια κοσμημάτων
Katerina Ioannidis και
η Graphic Designer και
δημιουργός του Grecian
Chic Έλενα Ζουρνατζή
παρουσιάζουν το Grecian Chic
φουλάρι especially designed for
K.I. και το Eternity scarf ring
especially designed by K. I. και
σας προτείνουν τρόπους για να
το δέσετε με μοναδικό στιλ.

13:00 Closing Party *
Το GLOW 100 Pop Up Store
αποχαιρετά το 2014 μ’ ένα
cocktail party γεμάτο swing
ρυθμούς με την “Speakeasies”
band.

