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Mezinárodní kreativní konference

„Nápady hodné šíření opět míří do Brna“
Brnopolis o.s. pořádá 2. ročník mezioborové konference, která je součástí mezinárodní
TEDx sítě, v níž nezávislí organizátoři uspořádali již tisíce akcí v několika stovkách měst
na všech kontinentech. Nezisková akce vychází z prestižního amerického formátu TED
(www.ted.com) .
Letošní TEDxBrno se odehraje v sobotu 12. listopadu v brněnském divadle
Reduta. Na celodenní a simultánně tlumočené konferenci vystoupí asi 15 hostů
z nejrůznějších oblastí vědy, umění a podnikání. Letošní ročník je zaměřen především
na různorodé formy vzdělávání, budování komunit a na lidi, kteří mají odvahu plnit si
svoje sny.
Online registrace bude otevřena 12. října 2011 na neformálním setkání
OpenCoffee, kde bude také možné si koupit první vstupenky osobně. Akce začíná v
9 hod v restauraci Leporelo+ brněnského Domu umění. Loni byla kapacita určená
k volnému prodeji obsazená během cca 2 hodin, letos bude k dispozici zájemcům 250
míst.
Na OpenCoffee se představí někteří z nominovaných v soutěži Počin TEDxBrno,
kterou Brnopolis hledá společensky prospěšný projekt s přínosem pro konkrétní
brněnské místo nebo komunitu. Do uzávěrky 31.10.2011 je může nominovat
kdokoli, poté vybere porota složená z brněnských osobností a zástupců
partnerů vítěze, kteří budou vyhlášeni na TEDxBrno.
Zástupce hlavního partnera, společnosti AVG Technologies, vylosuje šťastného výherce
první vstupenky zdarma. "V AVG jsme nadšeni z toho, že jsme hlavním partnerem
TEDxBrno," řekl JR Smith, generální ředitel AVG Technologies. "Zařízení s připojením
k internetu se stala neodmyslitelnou součástí každodenního života a my v AVG rádi
říkáme, že poskytujeme klid v mysli propojenému světu."
Letošní TEDxBrno dále podporuje Statutární město Brno, Fakulta podnikatelská VUT
v Brně, Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, Český rozhlas Leonardo,
Science Cafe a další.
Kontakt: Šárka Syslová, syslova@brnopolis.eu, 777/551 848
Brnopolis je občanské sdružení Brňanů z kreativních profesí, kteří nabízejí své zkušenosti a
kontakty pro mezinárodní rozvoj města. Neziskové a apolitické aktivity zahrnují založení a
provoz Brno Expat Centre pro podporu cizinců v kreativních profesích, pořádání neformálních
setkání OpenCoffee, konferencí TEDxBrno aj.

www.tedxbrno.cz

