Singers Solange and Lisa star in Paris fashion week's finale
Monday, 24 June 2019 17:30

Bức màn đã buông xuống thời trang nam Paris vào Chủ nhật với hai chương trình ý tưởng cao
có vai trò đi bộ cho cảm giác Solange và K-pop Lisa.

PARIS Bức màn đã xuất hiện trên thời trang nam Paris
vào Chủ nhật với hai chương trình ý tưởng cao có vai trò đi
bộ cho cảm giác Solange và K-pop Lisa.
Bộ đôi thiết kế của Kenzo Carol Lim và Humberto Leon đã nói lời tạm biệt với nhãn hiệu Pháp
với Solange là người biểu diễn bất ngờ trong cùng một sân vận động Paris mà Elton John đã
đóng gói trên bè vài đêm trước.

Final fanfare: US singer Solange Knowles with Kenzo's designers Humberto Leon and Carol
Lim at the end their Paris fashion show Final fanfare: US singer Solange Knowles with Kenzo's
designers Humberto Leon and Carol Lim at the end their Paris fashion show. AFP Photo
The Californians' ended their eight-year reign with a bang as the American star appeared on a
platform to sing I'm a Witness in between the men's and womenswear lines.

The brilliantly choreographed event had started with a similar wow moment when a huge curtain
was pulled away in front of 600 or so fashionistas to reveal several thousand more people on
the other side.
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Sau khi thực hiện ban nhạc kèn đồng 11 mảnh, em gái của Beyonce sau đó đi bộ tay với các
nhà thiết kế để thừa nhận sự rụng trứng ở cuối, với rapper người Anh nữ MIA ở hàng ghế đầu.

Olivier Roustrial của Balmain đã làm rung chuyển cuối tuần vào tối thứ Sáu bằng cách biến DJ
nóng bỏng người Pháp Kiddy Smile trở thành trung tâm của buổi biểu diễn kiêm buổi hòa nhạc.
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