Curriculum Vitae

meno Jan Valter
adresa U Malvazinky 28, 150 00 Praha 5
e-mail jan@janovoart.sk
web www.janovoart.sk
fb www.facebook.com/jano.valter
tel. +420 721 288 435

pracovná prax - výber
od 2010 produkční v Divadle Archa
ź pravidelná produkcia koncertov, divadelných

predstavení, spoločenských akcií, konferencií,
seminárov...
www.archatheatre.cz
referencia: Helena Rousová helena.rousova@archatheatre.cz

10 rokov skúseností práce s ľudmi, vedením menších týmov,
komunikácie, organizácie projektov, kreativity a práce pod tlakom,
s pozitívnou energiou...
Neustále motivovaný, inšpiratívny a inšpirovaný...
2011, 2012 produkční Pražské Quadriennále
ź produkcia medzinárodného site-specific projektu

jp.co.de maďarského divadla Krétakör

JAN VALTER

ź produkcia site-specific divadelného projektu „Příliš

tichý nos (KUNSTernace domu)“ v réžii Jana
Nebeského (www.pq.cz/nekazanka)
www.pq.cz
referencia: Sodja Zupanc Lotker - sodja.lotker@pq.cz
2009 – 2010 Hlavný koordinátor festivalu Nová
Dráma / New Drama
ź vedenie štábu, programovanie a celková realizácia
festivalu.
www.novadrama.sk
referencia: Vladislava Fekete vladislava.fekete@theatre.sk
2004 – 2009 Manažér Medzinárodný Festival
Divadelná Nitra
ź manažment, produkcia rôznych sprievodných a
pracovných akcií
ź tvorba a manažment webu
www.nitrafest.sk
referencia: Darina Kárová -karova@nitrafest.sk

od 2012 Produkce projektu Cesty
Energie
ź produkčné zabezpečenie cyklu Cesty
Energie Miroslava Bambuška a
Ewana McLarena
www.cestyenergie.cz
referencia: Ewan McLaren emclaren@alumni.yorku.ca
2008 – 2009 koordinátor programu
IETM Bratislava 2009
ź koordinácia (produkcia, manažment)
umeleckého programu a časti off
programu
ź tvorba a manažment webu
www.ietm.org
referencia: Katarína Dudáková dudakova@nitrafest.sk
2002 - 2012 (ne)kontinuálna
spolupráca - rôzne projekty
ź manažment, marketing, fundraising,
PR, ATL, BTL
ź webdizajn, grafické návrhy, DTP

vzdelanie
2010 - 2012 AMU, Praha
- Bakalář - Divadelní Fakulta, produkce
2005 – 2008 Vysoká škola múzických umení, Bratislava
- Bakalárske štúdium – Divadelná Fakulta, odbor Divadelný manažment
1997 – 2002 Gymnázium Párovská ul., Nitra
- Bilingválne španielske štúdium

schopnosti
ź Manažment, marketing, autorské právo, účtovníctvo, rozpočtovanie, fakturácia
ź MS Office, grafické programy (Adobe, Corel), Adobe Dreamweaver, PHP, MySQL, HTML, CSS

(aktívny užívateľ - schopnosť navrhnúť a realizovať grafiku a web)...
ź Aktívny užívateľ vodičského oprávnenia B
ź Anglický jazyk – aktívne, Španielsky jazyk – aktívne, Francúzsky jazyk – pasívne, Slovenský a
Český jazyk – spisovne
ź Osvojujem si veľmi rýchlo nové zručnosti

