Spånga Beard Party arrangeras för tredje året i rad av Georges Klipp och Beardshop.se
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Skäggfest i Spånga drar skägg från hela
Sverige
På lördag bjuds det in till vårens största skäggfest i Spånga. För tredje året i
rad arrangeras Spånga Beard Party av den lokale barbershopen Georges Klipp
tillsammans med Beardshop.se. Skäggfesten, som håller till i Spånga
församlingshus, förväntas dra 500 personer.
Det blir en stor skäggstylingyta där barberare hjälper till att styla skägg inför
kvällens tävling. I år blir det skäggtävling i tre klasser: Best Full Beard, Best
Tight Beard och Best Moustache. Två av Sveriges snyggaste skägg sitter som
domare: Johan Arkert som vann tävlingen i Spånga förra året och David
Eriksson som utsågs till Sveriges snyggaste skägg 2017 på World Beard Day i

höstas. Skägg från hela Sverige redan anmält sitt intresse.
- Skäggtävlingar är populära, det här blir åttonde gången vi arrangerar en
skäggtävling. Det känns extra roligt att ha med tidigare vinnare som domare, de
har ju erfarenhet av hur det känns att tävla. Och så kanske fler vågar ställa upp
om inte de senaste vinnarna är med och deltar, säger Karin Fahlström från
Beardshop.se som är projektledare för tävlingen.
Spånga Beard Party bjuder på skönt mingel, Taco Bar står för mat och öl,
tatuerare och cigarrprovning samt livemusik, Lage on Stage spelar Rythm and
Blues. Svenska kyrkans församlingshus i Spånga lånar ut sina lokaler till
eventet.
- Det är tredje året vi arrangerar Spånga Beard Party i Spånga församlingshus,
och det har varit ett väldigt uppskattat event, även av kyrkan, som är med under
kvällen. Vi samlar in pengar till deras hjälparbete, i år via ett lotteri, säger
Georges Maajoun, ägare av barbershopen Georges Klipp som ligger precis
bredvid församlingshuset.

För mer information om Spånga Beard Party - kontakta:
Karin Fahlström, Beardshop.se
070-685 45 44, karin@beardshop.se
George Maajoun, Georges Klipp
070-966 27 90
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