Program:
19.00–19.50
představení EMOTION COLLECTION
20.00 – diskuse v prostoru divadla Kolowrat
s účinkujícími a tvůrci

Prestigious Network of Young people active in
Management, Business, Science, Sport and Arts

Pozvánka

na 12. networkingovou akci

SETKÁNÍ A NETWORKING
mladých manažerů a podnikatelů
s tvůrci projektu

EMOTION COLLECTION
PROUD HUDBY, TANCE A DIVADLA
Ojedinělé a nevšední spojení tanečníků baletu Národního
divadla, jazzové zpěvačky a písniček Honzy Budaře!

21.30 – volná DISKUSE, NETWORKING
a business mixér + pohoštění
v klubu Kolowrat

Tereza Helšusová (1978) – autorka představení
(koncept, výprava a režie)
Absolvovala obor činoherní herectví na Janáčkově akademii
múzických umění v Brně. Studovala také v Utrechtu. Vytvořila
několik autorských představení (např. Amore mio, Místnost,
Večer renesanční poezie); je též autorkou divadelních festivalů
(Kotvení, Malešické parkování), kostýmů a choreografie (např.
Lucrezia Borrgia). Nyní připravuje nový projekt s Baletem ND.
Jan Budař (1977) – hudba
Herec a hudebník; absolvoval Janáčkovu akademii múzických
umění v Brně, obor činoherní herectví. Vystupuje s kapelou
Eliščin band. Složil hudbu k filmům Nuda v Brně, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, Nebe a Vincek. Jako autor hudby
působil např. ve Středočeském divadle Kladno, v Klicperově
divadle v Hradci Králové, v Městském divadle Zlín a dalších.
Elena Sonenshine (1965) – zpěv
Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka. Po skončení studií
získala stipendium na Berklee College v Bostonu. V 90. letech
zpívala s několika jazzovými trii a quartety v Praze; v roce 1994
založila vlastní skupinu Jocosejazz, se kterou pravidelně vystupuje v klubech a na jazzových festivalech v ČR i zahraničí. V roce
2005 vystoupila jako sólistka na koncertech Jazzu na Hradě.
Zuzana Šimáková (1979) – choreografie
Od roku 2004 je demisólistkou ND Praha. V roce 2000 získala
Cenu za choreografii a Cenu firmy Grishko. Vedle interpretační
práce se věnuje také choreografii.
Viktor Konvalinka – tanec
Od roku 2006 je sólistou baletu ND. Mezi jeho klasické sólové
role patří Ďábel v baletu Louskáček, Benvolio v Romeovi a Julii
a další. Vedle interpretační práce se také věnuje choreografii.
Je držitelem řady ocenění z mezinárodních i domácích soutěží.
Jonáš Dolník – sbor baletu ND

čtvrtek 9. 12. 2010 od 19.00 hod.
v Divadle Kolowrat, Ovocný trh 6, Praha 1
Dress code: casual / neformální

Registrace: director@youngmbsa.cz
případně na tel. čísle 777 923 762
Kapacita je omezena; registraci je potřeba potvrdit do 2. 12. současně
s úhradou účastnického poplatku na účet Young MBSA, o. s.,

č. ú.: 230984156/0300
Vstupné: 300 Kč/osobu
zahrnuje představení a následný zajímavý program – besedy s tvůrci
projektu a závěrečný volný networking a business mixér
* vstupné tentokrát nezahrnuje pohoštění

partneři Young MBSA:

mediální partner akce:

