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Nákupy a co kde mají

Dyzajn Márket přivítá jaro. Už po sedmé
Tradiční výstava nezávislé tvorby Dyzajn Márket potěší týden
před velikonočními svátky všechny příznivce originální nezávislé
tvorby.
V soboru 23. března si nenechte ujít skvělou přehlídku
dámského, pánského i dětského oblečení, kabelek, pánských
tašek, netradičních vlasových ozdob, šperků, módních doplňků a
spousty dalších unikátních kousků.

Dyzajn Márket najdete na piazzetě Národního divadla, otevřeno
bude od deseti do devatenácti hodin.
Na své si tady přijdou nejenom návštěvníci postižení nákupní
horečkou, ale také gurmáni a mlsouni všeho druhu. Domácí jídla
a výběr nápojů nabídne kavárna Jericho, Balkan Grill zase
připraví vynikající balkánské speciality. Doplní je sladké i slané
plačinky z palačinkárny Galetka a káva z vyhlášené Mamacoffee.

Vánoční Dyzajn Márket
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Letošní Dyzajn Márket nabízí tvorbu více než 120 autorů. Kromě
módy a doplňků budou k vidění také bytové doplňky, knížky,
hračky a nejrůznější dobroty.
Letos budou vystavovat již zavedené značky, například Yaxi taxi
Zuzany Labudové, Lubor Baum, Vuchu, Barbora Fialová, Zahrada
na niti, Pruhovaná žába nebo Nathan Heilmann.
K letošním novinkám bude patřit čokoládovna ČO-XO, Wings of
madness, Eco-mamma, Edition lidu, Macabisaa, Skafandr, Eggo
a MIN-KYX.

Letošní Dyzajn Márket podporuje charitativní organizaci Spolu
dětem. Ochutnat můžete její skvělé Sweet Dots – designové
sušenky, jejichž koupí zároveň přispějete na lepší život dětí v
dětských domovech.
Na Dyzajn Márket můžete vyrazit i se svými ratolestmi; pobaví
se v dětském koutku u stánku Spolu dětem a Sweet Dots.
Spoustu zážitků nabídne i doprovodný program – těšit se můžete
například na divadlo pro děti i dospělé Buchty a loutky, které
zahraje představení Tři malá prasátka, ale také na písničkáře
Alasdaira Boucha a řadu dalších účinkujících.
Letos přehlídku poprvé uzavře afterparty, která v osm večer
odstartuje v Café Jericho v Opatovické ulici.
pussynky 10. 3. 2013, foto Dyzajn Márket

Kam dál?
Kabelky Isabelly Rossellini pro Bulgari
Originální české kabelky Franco Arazzi
Obleček pro iPhone, iPad i čtečku
Divadlo v Dlouhé uvádí Ibsenova Eyolfeka
Chci pryč
To se mi líbí

Toto se líbí více lidem (9).
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