hudebník Marco Pillo
Skladatel, zpěvák, kytarista a cimbálista,
nový člen Young MBSA.
Napsal hudbu k několika divadelním
představením. Specializuje se i na moderní
flamenco. Spolu s Yve ou Blanarovičovou
připravil nápaditý hudební projekt Santa
Maria. Vystupuje s kapelou, která nese jeho
jméno – Marco Pillo&band.

Pres gious Network of Young people
ac ve in Management, Business,
Science, Sport and Arts

Pozvánka

na 3. networkingovou akci

šé uchař David Šašek
Se svým týmem připravuje domácí a mezinárodní kuchyni, která je
postavena na tradičních základech, jednoduchos , kvalitních a čerstvých
sezónních surovinách a BIO potravinách.
David využívá i nové moderní technologie vaření, např. Sous Vide
Cooking.

Program:
12.00 – cca 17.00 hod.

VAŘENÍ S DAVIDEM – HOUBOVÉ RISOTTO
výklad, ukázka a společná příprava pravého italského riso a, společný
oběd

v jedinečných prostorách hudebního hotelu Aria
Nalaďme se na pohodovou notu!
sobota 12. 12. 2009, od 12.00 hod.
hotel Aria, Tržiště 9, Praha 1
Dress code: casual / neformální

Registrace: director@youngmbsa.cz
nebo na tel. čísle 777 923 762
(kapacita je omezena)
registraci je potřeba potvrdit předem současně s úhradou účastnického
poplatku na účet Young MBSA, o. s., č.

ú.: 230984156/0300

Vstupné: 950 Kč/osobu
zahrnuje studený i teplý bufet, nápoje, oběd, službu hlídání dě *,
zajímavý program pod taktovkou šé uchaře Cody Davida Šaška
a s hudebním doprovodem Marca Pilla
* K dispozici (na dohled v uzavřené prosklené místnos ) bude dětský koutek vybavený hračkami,
hrami a televizorem. Dě budou pod dohledem kvalifikované učitelky MŠ.

VAŘENÍ S DAVIDEM – ČOKOLÁDA
příprava netradičních teplých čokoládových nápojů z prvotřídních
surovin

Originální poje – inspirace hudbou

Seznámení s hudbou Marca Pilla

Hotel ARIA (www.aria.cz) – 1. místo v kategorii TOP 100 Best Luxury
Hotels in the World a 1. místo v TOP 10 Best Luxury Hotels in Europe
v nezávislém hodnocení Travelers´Choice 2009 ankety Tripadvisor.

aktuální informace o Young MBSA,
speed networking

Italš architek Rocco Magnoli s Lorenzem Carmellinim navrhli mozaikovou dlažbu připomínající starobylou hudební par turu. Pokoje a apartmány jsou vybaveny originálními kresbami hudebních velikánů.

prostor pro seznamování a výměnu kontaktů a informací

prohlídka interiéru hudebního hotelu Aria
(koncept, architektura, umění, pokoje s originálními kresbami umělců)
a přilehlé Vrtbovské zahrady

vyhlášení / vyhodnocení soutěže pro studenty
vítěz získá jednodenní školení v CODĚ pod vedením Davida

Josef Blecha
Jeho karikatury hudebních legend jsou
součás veřejných prostor hotelu i jednotlivých pokojů.
Blechovy karikatury zdobí i porcelánové
talíře v restauraci CODA. Prohlédnout si je
můžete na www.josefblecha.eu

soutěž pro členy a hosty Young MBSA
vítěz získá originální talíř s karikaturou J. Blechy dle vlastního výběru

partneři Young MBSA:

mediální partner akce:

