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TOP HAIR: de ‘Barber’s Experience’ viert op TOP HAIR de 

barber-lifestyle, het ambacht en de sterren uit de branche 

 

Celebrities uit de barber-, braiding- en hiphop-community in 

Düsseldorf te gast 

 

Barbershops maken niet alleen een revival mee, maar worden ook van 

een veelzijdige en bruisende scene met een eigen lifestyle vergezeld. Op 

1 en 2 april worden op TOP HAIR in Düsseldorf bij de Barber’s Experience 

de topsterren van de barber-community en de kunst van het barbering- en 

braiding-ambacht gevierd. Het hoogtepunt van het event, dat als nieuw 

format van de Berlin Barber Expo in hal 17 en op het showpodium in hal 

15 plaatsvindt, is de finale van de Barber Battles. Op het showpodium 

nemen veelbelovende talenten uit de scene het in de categorieën ‘Speed 

Fade’ en ‘Scissor Cut’ tegen elkaar op, waarbij ze door een hoogwaardige 

jury worden beoordeeld. Andere programma-highlights van de “Barber’s 

Experience” zijn de Braiding Battle en het Barber Panel, met speciale 

gasten uit de barber- en hiphop-scene. En uiteraard kunnen barbershop-

professionals en fans op de ruim 170 m² grote stand B38 in hal 17 

informatie over productnoviteiten voor de barbiers-business inwinnen.  

 

“We zijn blij, dat we dit jaar met onze Barber’s Experience het 

barbierambacht voor een groot publiek in een hoogwaardige omgeving op 

TOP HAIR kunnen presenteren. Ons nieuwe format onderscheidt zich 

door nog meer veelzijdigheid, culturele diversiteit en innovaties uit het 

barbiersegment,” zegt Michael Ehlers, oprichter van de “Barber’s 

Experience”. TOP HAIR-director Hannes Niemann verheugt zich: “Het is 

geweldig, dat we samen met onze partner, TOP HAIR International 

GmbH, een event voor de beurs hebben kunnen aantrekken, dat de 

facetten en de spirit van de barbiercultuur in dit sprankelend format naar 

Düsseldorf brengt en waarbij beroemde professionals en veelbelovende 

talenten de kans krijgen om hun kunnen op indrukwekkende wijze te 

presenteren.” 
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Een celebrity-jury onderscheidt de beste barber- en braiding-

talenten 

 

De  jury bestaat uit de bekroonde Hayden Cassidy uit Londen (Female 

Barber of the Year 2022), de Düsseldorfse Fresh Prince the Barber - 

oprichter en eigenaar van HairJordan, de barberin Mihaela Stelniceanu uit 

Boekarest - brand ambassadrice van Dovan Scissors en Mero, en Dawid 

the Barber - barber en CEO van Ebony & Ivory uit Berlijn. 

 

Het programma van de Barber’s Experience 

 

Zaterdag 1 april, hal 17 

13:00 uur:  1e en 2e ronde van de Barber Battle, categorie Speed Fade  

14:45 uur:  Wahl & Nearcut productpresentatie/demo 

15:35 uur: 2 rondes Speed Fade kwalificatie  

17:00 uur:  Première Braiding Battle, 1e ronde: Cornrows 

18:00 uur:  Mikyy productpresentatie/demo 

 

Zondag, 2 april, hal 17 

10:15 uur: Nearcut produktpresentatie/demo 

10:30 uur: 2 rondes halve finale Scissor Cut   

12:10 uur: Wahl productpresentatie/demo 

12:40 uur: Braiding Battle finale in der categorie design 

13:10 uur:  Hayden Productpresentatie/demo 

 

Zondag, 2 april, Showpodium in hal 15 

15:30 uur: Finale van de Barber Battle 2023 by Barber‘s Experience 

17:00 uur: Afsluiting met prijsuitreiking 

 

Het doel van het evenement is, de barbiercultuur in Duitsland te 

versterken en alle facetten rondom barbering, braiding en haarverzorging 

uit te lichten. De oprichters van de “Barber’s Experience” zijn Michael 

Ehlers en David Lubowicz. 

 

Locatie: stand B38 in hal 17, finale en prijsuitreiking: showpodium in 

hal 15 
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Eén entreekaart voor alles 

TOP HAIR – DIE MESSE is op zaterdag 1 april 2023 van 12:00 uur tot 

20:00 uur (entree tot 19:00 uur, aansluitend openingsshow en party) en 

zondag 2 april van 9:00 uur tot 18:00 uur geopend. Een online gekochte 

dagkaart kost 78 euro, een online gekochte doorlopende kaart voor de 

gehele beurstijd kost 118 euro - https://www.top-hair-

international.com/en/Visitor/Tickets_Registration/Tickets_overview. 

 

Met één entreekaart kunnen zowel de beurs als de verschillende shows, 

workshops en het congres worden bezocht. Bovendien is met een ticket 

op zaterdag en zondag een bezoek aan BEAUTY DÜSSELDORF 

inclusief. Meer informatie is te vinden op www.top-hair-international.com. 

  

Foto’s kunnen worden gedownload op http://medianet.messe-

duesseldorf.de/press/tophair. 

 

Perscontact: 
 
Yvonne Manleitner, Alexander Kempe, Marion Hillesheim 
Tel.: +49 (0)211 4560-577/-997/-994  
Email:  
ManleitnerY@messe-duesseldorf.de 
KempeA@messe-duesseldorf.de  
HillesheimM@messe-duesseldorf.de  
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