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““““BALTIC BEAUTY 201BALTIC BEAUTY 201BALTIC BEAUTY 201BALTIC BEAUTY 2017777””””    

11113333. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts. Baltijas apvienotais skaistumkopšanas projekts    

“SEJAS UN ĶERMEŅA SKAISTUMA PASAULE”“SEJAS UN ĶERMEŅA SKAISTUMA PASAULE”“SEJAS UN ĶERMEŅA SKAISTUMA PASAULE”“SEJAS UN ĶERMEŅA SKAISTUMA PASAULE”    

    

KONKURSIKONKURSIKONKURSIKONKURSI    

 

3333. . . . novembrisnovembrisnovembrisnovembris    

    

Halle Nr. 2, konkursu laukums Nr. 1 

10.0010.0010.0010.00––––14.1014.1014.1014.10                Grima mākslas konkurssGrima mākslas konkurssGrima mākslas konkurssGrima mākslas konkurss 

Tēma: “Ak, nē!” 

Rīko: Latvijas Stilistu asociācija 

11112222.00.00.00.00––––11114444....11110000    11113333. starptautiskais . starptautiskais . starptautiskais . starptautiskais Stage makeStage makeStage makeStage make----upupupup    konkursskonkursskonkursskonkurss    

Rīko: Latvijas Stilistu asociācija 

15.0015.0015.0015.00––––15.50 15.50 15.50 15.50     AAAApbalvošana pbalvošana pbalvošana pbalvošana uz galvenās skatuvesuz galvenās skatuvesuz galvenās skatuvesuz galvenās skatuves    

    

Halle Nr. 2, konkursu laukums Nr. 2 

11111111....33330000––––16161616....22220  0  0  0      XXXXIIIIIIII    Baltijas Baltijas Baltijas Baltijas spaspaspaspa    čempionāts “Labākais čempionāts “Labākais čempionāts “Labākais čempionāts “Labākais spaspaspaspa    meistarsmeistarsmeistarsmeistars    2012012012017777””””,,,,        

1111....    didididienaenaenaena    

Rīko: Latvijas Spa & Wellness federācija un mācību centrs “Spa School” 

11117777....33330000––––18181818....10101010            AAAApbalvošana uz pbalvošana uz pbalvošana uz pbalvošana uz galvenās galvenās galvenās galvenās skatuvesskatuvesskatuvesskatuves    

 

    

4444. novembris. novembris. novembris. novembris    

    

Halle Nr. 2, konkursu laukums Nr. 1 

8888....40404040––––16161616....30303030        IIIIIIII    sssskropstu pieaudzēšanas konkurss kropstu pieaudzēšanas konkurss kropstu pieaudzēšanas konkurss kropstu pieaudzēšanas konkurss ““““Baltic Beauty CupBaltic Beauty CupBaltic Beauty CupBaltic Beauty Cup    2017201720172017””””    

Rīko: Starptautiskā Skropstu un uzacu profesionālo meistaru asociācija  

18.0018.0018.0018.00––––19.30 19.30 19.30 19.30     Apbalvošana uz galvenās skatuvesApbalvošana uz galvenās skatuvesApbalvošana uz galvenās skatuvesApbalvošana uz galvenās skatuves    

 

Halle Nr. 2, konkursu laukums Nr. 2 

12121212.00.00.00.00––––13131313....33330  0  0  0      XXXXIIIIIIII    Baltijas Baltijas Baltijas Baltijas spaspaspaspa    čempionāts “Labākais čempionāts “Labākais čempionāts “Labākais čempionāts “Labākais spaspaspaspa    meistarsmeistarsmeistarsmeistars    2012012012017777””””,,,,        

2222....    dienadienadienadiena    

Rīko: Latvijas Spa & Wellness federācija un mācību centrs “Spa School” 

16161616....00000000––––17171717....00000000   AAAApbalvošana uz pbalvošana uz pbalvošana uz pbalvošana uz galvenās galvenās galvenās galvenās skatuvesskatuvesskatuvesskatuves    
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5555. novembris. novembris. novembris. novembris    

    

Halle Nr. 2, konkursu laukums Nr. 1 

9999....00000000––––11113333....33330 0 0 0     11116666. . . . asociatīvā tēla veidošanas konkurssasociatīvā tēla veidošanas konkurssasociatīvā tēla veidošanas konkurssasociatīvā tēla veidošanas konkurss 

Tēma: “Tavi sapņi” 

Rīko: Latvijas Stilistu asociācija 

11.311.311.311.30000––––11114444....15151515        2222. . . . ssssejas apgleznošanas konkurssejas apgleznošanas konkurssejas apgleznošanas konkurssejas apgleznošanas konkurss    

Tēma: “Kaislības zem jūras līmeņa” 

Rīko: Latvijas Stilistu asociācija 

11116666....00000000––––11116666.40.40.40.40  AAAApbalvošana uz galvenās skatuvespbalvošana uz galvenās skatuvespbalvošana uz galvenās skatuvespbalvošana uz galvenās skatuves    

    

    

15151515.30.30.30.30––––17171717.30.30.30.30                2. kreatīvais meikapa konkurss2. kreatīvais meikapa konkurss2. kreatīvais meikapa konkurss2. kreatīvais meikapa konkurss 

Rīko: Baltijas Imidža speciālistu asociācija 

18181818.15.15.15.15––––11119999....00000000  AAAApbalvošana uz galvenās skatuvespbalvošana uz galvenās skatuvespbalvošana uz galvenās skatuvespbalvošana uz galvenās skatuves    

 

 

 

Halle Nr. 2, konkursu laukums Nr. 2 

09090909.30.30.30.30––––12121212....00  00  00  00      Konkursa nagu modelēšanaKonkursa nagu modelēšanaKonkursa nagu modelēšanaKonkursa nagu modelēšana    

Rīko: SIA “Pigmalions” 

09.3009.3009.3009.30––––11.311.311.311.30000    DizaDizaDizaDizains ins ins ins dabiskiemdabiskiemdabiskiemdabiskiem    nagiem “Kāzu dizains”nagiem “Kāzu dizains”nagiem “Kāzu dizains”nagiem “Kāzu dizains”    

Rīko: SIA “Pigmalions” 

13.0013.0013.0013.00––––15151515....30 30 30 30     SalSalSalSalona nagu modelēšana ona nagu modelēšana ona nagu modelēšana ona nagu modelēšana ––––    nagu nagu nagu nagu galu dizainsgalu dizainsgalu dizainsgalu dizains    

Rīko: SIA “Pigmalions” 

17.17.17.17.30303030––––11118888....15151515        Apbalvošana uz galvenās skatuvesApbalvošana uz galvenās skatuvesApbalvošana uz galvenās skatuvesApbalvošana uz galvenās skatuves    

 

 

 

Visās izstādes dienāVisās izstādes dienāVisās izstādes dienāVisās izstādes dienās (3s (3s (3s (3....––––5555....    novembrī)novembrī)novembrī)novembrī)    

 

Halles centrālā ieeja, foajē pa kreisi, vitrīnās 

Nominācija “Plakanais geNominācija “Plakanais geNominācija “Plakanais geNominācija “Plakanais gela dizains” la dizains” la dizains” la dizains”     

Rīko: SIA “Pigmalions” 

 

NominācijaNominācijaNominācijaNominācija    ““““PlakanaisPlakanaisPlakanaisPlakanais    nagu dizains”nagu dizains”nagu dizains”nagu dizains”    ––––    gleznojumsgleznojumsgleznojumsgleznojums    ar otuar otuar otuar otu    

Rīko: SIA “Pigmalions” 

 

NominācijaNominācijaNominācijaNominācija    “Мix media” “Мix media” “Мix media” “Мix media”     

Rīko: SIA “Pigmalions” 

    

Halles centrālā ieeja, foajē pa kreisi, pie sienas 

Nominācija “TNominācija “TNominācija “TNominācija “Tēls” ēls” ēls” ēls”     

Rīko: SIA “Pigmalions” 

    

NoNoNoNominācija “Salona nagi” minācija “Salona nagi” minācija “Salona nagi” minācija “Salona nagi”     

Rīko: SIA “Pigmalions” 


