
Een mooi evenement is in aantocht: Pearl The Multicolor Event 

  
Op 19 en 20 oktober 2013 vindt PEARL The Multicolor Event plaats in de Jaarbeurs Utrecht. PEARL is 

een lifestyle happening met een celebrity experience, die verschillende culturen onder één dak 

samenbrengt en de deuren opent voor muziek-, fashion-, beauty- en lifestyle-liefhebbers. Daarnaast 

gaat PEARL voor een beleving waarbij je je verborgen talenten ontdekt. Tijdens deze eerste editie 

geeft PEARL extra aandacht aan dames met een getinte huid en is ons hoofddoel om zoveel mogelijk 

geld in te zamelen voor vereniging AANEEN i.s.m. Tori Oso Utrecht. 
  
Celebrity Experience 
Bezoekers kunnen een dagje het leven ervaren van een celebrity. Zo kan je achter de schermen 

kijken van een fotoshoot, maak je een foto met de laatste trendy must-have items, ben je live 

aanwezig tijdens interviews met artiesten en vertellen BN’ers over hun successtory met alle ups en 
downs. Stel alle vragen die je wilt tijdens de meet and greet met BN’ers, ga naar het Bloggerplein 

waar je bekende beauty- en fashionbloggers ontmoet of word als een echte celeb gefotografeerd op 

de rode loper.  
  
Shop ’till you drop 
Overal vind je leuke producten voor jezelf, je vriend of als cadeautje voor een ander. De nieuwste 

haar- & beautyproducten ontdek je op het MyBlackHair-plein! Laat je adviseren over de verzorging 

van kroes en krullend haar en leer over de nieuwste stylingtechnieken. Op het Lifestyleplein vind je 

de nieuwste must-have items en pas jij het muiltje van de prins? Dan mag jij deze super high heels 

mee naar huis nemen!  
  
Ontdek en ontwikkel je talent 
Volg creatieve en inspirerende workshops en ervaar hoe het is om gehypnotiseerd te worden, luister 

naar succes story’s van o.a. Arnhemsgewijs, krijg les van een zangcoach, leer beatboxen en ontdek 

verborgen talenten die je kunt gebruiken om je doelen te bereiken. 
  

Entertainment 

Natuurlijk kan je ook met een drankje in de hand genieten van optredens van o.a. Rolf 

Sanchez, Wendell, Ros & Iba (Wassenaar, ding ding ding), Orpheus, Arnhemsgewijs, Gio, 

Brace en JPB. Streetcomedian Big Ed (Edson da Graca) zal zorgen voor de nodige humor en 

zal samen met Mounira Mansour bekend van o.a. SpangaS de presentatie op zich nemen.  

  

Fashionshow 

Als fashion-liefhebber kan je diverse modeshows bijwonen. Van Pearl Dronkers, Rachel 

Moore, Lady Africa tot urban-streetstyle van JWZFF Exclusive Gear. De fashionpolitie is 

ook aanwezig; niet om modemissers te signaleren, maar om stijlvolle vrouwen te spotten.  

 

Grommende magen kunnen zich te goed doen aan de multiculturele keuken waar 

professionele chef-koks de heerlijkste gerechten tevoorschijn toveren. 

  

AANEEN is het goede doel waarvoor op deze beurs diverse benefiet-activiteiten worden 

gehouden, van de High Heels Run tot en met de veiling met Quintis Ristie en Raymi Sambo 

als de charmante veilingmeesters! 

  

Speciaal voor de leden van TORIOSO is er een korting van 10 euro op elk entreekaartje. 

Kaartjes kunnen besteld worden via : www.pearlevent.nl. 

 

http://www.pearlevent.nl/

