Podzimní show v Canea Praha
inzerce

Neděle 16. října 2016
Na podzim letošního roku připravuje Canea Praha pro své zákazníky
skutečnou lahůdku. Podzimní show 2016, na níž se vám představí dva
pánové ze světa a jedna dáma z české Šumavy.
Ti pánové se jmenují Robert Miłkowski a Tomasz Max Kuczynski a jsou
polskými mistry floristiky světového věhlasu. Oba mají za sebou řadu
vítězství jak v domácích, tak v mezinárodních šampionátech a sami již
mnoho let školí floristy po celém světě.
Dámou zastupující české barvy je Hana Kindelmannová Šebestová, a tu
příliš představovat netřeba. Je to žena, která si vysokou pozici floristického ranku drží dlouhodobě, a jistě jí všichni znáte. Diváci budou mít
příležitost opět ocenit preciznost a profesionalitu, kterou se její práce
vyznačují. Avšak ani co do kreativity si s oběma pány určitě nezadá
a jsme přesvědčeni, že zazáří všichni společně. Dovolte, abychom vám
je představili.
Robert Miłkowski
Je polský mistr florista s mezinárodní reputací.
Svou světovou kariéru zahájil jako asistent Gregora Lersche, který byl, zdá se, zásadní osobností pro
oba protagonisty.
Reprezentoval Polsko na mistrovství Evropy ve Slovinsku a za sebou má velké množství dalších mezinárodních soutěží.
Aktivně spolupracuje s organizací Esquela Iberoamericana de Arte Floral v Brazílii, která pořádá mistrovské floristické kurzy a show.
Zúčastnil se mnoha akcí v Polsku, Německu, Nizozemsku, Estonsku, Litvě, Guatemale, Dubaji, Mexiku a v Kostarice.
Pracoval jako Head Floral Designer v Georgtownu, v Kostarice
a v Dubaji.
Různorodost kultur, s nimiž se setkává, mu poskytuje zkušenosti, které
se promítají do jeho profesionální floristické práce.
Je přesvědčen, že klíčem k tomu, aby byl z dobrého floristy špičkový, je
vzdělání a poznávání. Proto se také on sám o své znalosti a zkušenosti
ochotně dělí s dalšími adepty floristického umění.
Tomasz Max Kuczynski
Jeden z nejznámějších polských floristů mladé generace.
„Už jako chlapec jsem se rozhodl, že květiny budou
v mém životě to hlavní,“ říká o sobě. A také tomu
jeho další dráha nasvědčuje; první kurzy absolvo-
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val již jako 16letý a od té doby se floristikou zabýval již zcela vážně
a seriózně. Vystudoval Academy of Floristry, studoval také umění
a interiérový design. Absolvoval mnoho školení a seminářů v rodném
Polsku i v zahraničí.
Jeho velkým vzorem se také stal Gregor Lersch a tento německý floristický guru je pro něj inspirující osobností dodnes.
Od roku 2013 je ambasadorem značky OASIS v Polsku. Polská, ale i světová floristická veřejnost ho zná jako protagonistu mnoha show.
Tomasz se zúčastnil mnoha soutěží a některé pomáhal organizovat.
V současné době sám předává své zkušenosti na svých seminářích a je
to zejména tato práce, která mu přináší velké uspokojení.
Jeho velkým letošním úspěchem bylo 4. místo na Europa Cup 2016
v italském Janově.
Hana Kindelmannová Šebestová
Po bok oběma pánům se postaví energická dáma
a opravdová profesionální floristka. Dlouho jsme
přemýšleli, koho pozvat a jsme přesvědčeni, že
jsme nakonec zvolili dobře. Její profesionální dráha je bohatá na mnoho úspěchů na domácím i zahraničním poli. V poslední době je hlavně členkou
porot, pořádá floristické semináře a věnuje se publikační činnosti.
Práce všech tří mistrů se vyznačuje citem pro přírodní materiály,
křehké kompozice a decentní a promyšlené barevné kombinace.
Kultivovanost stylu, preciznost provedení a úcta k řemeslu, která
je z jejích prací patrná, řadí všechny tyto tři osobnosti mezi špičky
evropské floristiky.
Velkým tématem show budou samozřejmě Vánoce, ale určitě dojde i na
další oblasti floristiky.
Věříme, že podzimní show bude podívanou jak pro floristy a majitele květinových prodejen, tak pro všechny naše ostatní zákazníky.
My se moc těšíme a nenechte si to ujít ani vy, možná si právě odtud
odnesete nápady, které posunou váš business zase o kousek dál.
Show bude probíhat v neděli 16. 10. 2016 od 13 do 18 hodin v prostorách velkoobchodu Canea Praha v Horních Počernicích.
Sledujte náš web: www.caneapraha.cz a Facebook: www.facebook.
com/caneapraha.cz a nic vám neuteče.
Zváni jsou všichni naši zákazníci, obchodníci a floristé, vstup je zdarma.
Velkoobchod bude otevřen již od rána od 10 hodin.
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Těšíme se na vás.
Canea, prodejna Praha
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S námi jste o krok napřed!
Velkoobchod plný inspirace!
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