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Festival sportu,

tance a zábavy

Festival sportu tance a zábavy (SPORT Life, Dance Life
Expo, In-Joy) a veletrhy Caravaning Brno a Theatre Tech
& Event Production se konaly na brněnském výstavišti od
5. do 8. listopadu 2015. Caravaning Brno a Theatre Tech
& Event Production začaly už ve čtvrtek, festival se přidal
v pátek. Tento nový koncept zahájený v loňském roce se
jednoznačně osvědčil, o čemž svědčí především návštěvnost.
Během čtyř dnů navštívilo výstaviště 43 500 návštěvníků.

Theatre Tech

& Event Production

představuje zcela ojedinělou akci v České republice, která
je primárně zaměřená na odborné návštěvníky a propojuje
experty z oblasti kultury, divadla, eventových a rentálových
služeb, akademické sféry, státní správy a samosprávy. Vytváří
prostor pro získávání informací o aktuálním dění v oboru
a umožňuje setkání výrobců a distributorů s odběrateli.
Letošní ročník byl rozšířen o sekci eventu a produkce a byl
podpořen konferencí Fair Event, která se zaměřila na
trendy z oblasti kultury, sportu a gastronomie. Vystoupili
na ní Josef Ženíšek, specialista na technickou produkci a
organizaci eventů, Pavel Maurer znalec dobrého jídla a
zakladatel Prague Food Festivalu, David Aleš sportovec a
organizátor soutěží v orientačním běhu, Petr Vaněk cyklistický nadšenec a pořadatel závodů v horských kolech,
Daniel Novák a Vít Rozehnal upozornili na roli lidských
vztahů při tvorbě eventů a Petra Gargošová představila
koncept evaluace akcí. V průběhu konání veletrhu bylo
možné na JAMU stage navštívit řadu odborných přednášek
a workshopů, které propojily nejen odbornou veřejnost, ale
i akademickou obec.
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OHLASY
Martina Sznapkova - Gerriets CZ s. r. o.
Veletrh by měl být spíše kratší - buď méně dnů nebo třeba jednou
za dva roky. Měly by se zapojit další asociace a také uvítali bychom
bohatší doprovodný program (např. zapojení vysokých škol).

Miroslav Krčma - GRADIOR TECH a. s.
Je to specifický veletrh, takže množství návštěvníků odpovídalo.
Ve čtvrtek (odborný den) přišli ti, které tady jsme tady chtěli mít.
Uvítali bychom kratší veletrh.

Sidon Schlehr - Tüchler
Byli jsme spokojení, veletrh by měl být kratší.

Richard Tlaskal - Art Lighting Production s. r. o.
Jsme velmi spokojeni s přístupem Veletrhů Brno. Uvítali bychom
větší zaměření na divadla a exkluzivnější doprovodný program
představující novinky v oboru.

Aleš Pitrun - SUNINVENT
Podle našeho názoru by se na veletrhu mohl rozšířit obor produkce.

VYSTAVOVATELÉ
Akademie múzických umění v Praze

NOVA LIGHTING, s.r.o.

Art Lighting Production, s.r.o.

OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.

AV MEDIA, a.s.

OteSound s.r.o.

BaSys CS, s.r.o.

pro JGS, s.r.o.

Bosch Rexroth, spol. s r.o.

RENTAL PRO, s.r.o.

Cyberlights

Showtacle, s.r.o.

D-cinema, s.r.o.

Start Production, s.r.o.

Drivecontrol, s.r.o.

SUNINVENT

ELVAC a.s.

Svitap J.H.J. spol. s.r.o.

EST Stage Technology, a.s.

T SERVIS s.r.o.

EXPO Food s.r.o.

TUCHLER jevištní & textilní technika, spol. s r.o.

FCC Public (Světlo)

Veletrhy Brno, a.s.

FitCraft Energy s.r.o.

Vybavení pro akce

Gerriets CZ s.r.o.

Yventech

GRADIOR TECH a.s.
HELUKABEL CZ s.r.o.
HM CATERING s.r.o.
Institut světelného designu
Institut umění – Divadelní ústav
Katedra Divadelnej scénografie VŠMU Bratislava
Kletch CZ s.r.o.
LEDVISION s.r.o.
MECHANISCHE WEBEREI BOHEMIA s.r.o.
MusicData, s.r.o.

Těšíme se na Vás
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