Extra-malte de maio aborda a Escola Tcheca de Cerveja
Extra-malte
A Escola Tcheca de Cerveja
Com Jaroslav Dohnalek e Leo Sassen
Dia 9 de maio, segunda-feira, às 20h
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
José do Patrocínio 698, Cidade Baixa – Fone 3254 7200
www.studioclio.com.br
A edição de maio do Extra-malte traz o professor Jaroslav Dohnalek, natural da
Morávia (Republica Tcheca), para falar sobre a Escola Tcheca de Cerveja. Sady
Homrich conduz o bate-papo, que conta também com a presença do Leo Sassen,
produtor e apresentador do programa Adrenalina. É no dia 9, segunda-feira, às 20h.
Sassen trará para o encontro imagens de Pilsen e da região da Boêmia Tcheca.
Como não poderia deixar de ser, as cervejas degustadas serão todas tchecas: Bernard
Clara, Bernard Escura, Pilsner Urquell e Primator Double Bock. Os petiscos ficam a
cargo do Bier Markt.
Promovido pelo StudioClio em parceria com Cerveja Coruja, o Extramalte conta com o patrocínio da Claro e do Nacional Supermercados. Os ingressos
podem ser adquiridos pela página www.studioclio.com.br pelos valores antecipados de
R$ 35 (mesa) e R$ 30 (plateia). No dia, se houver disponibilidade de vaga, os valores
são de R$ 40 (mesa) e R$ 35 (plateia). Mais informações pelo telefone (51) 32547200.
Jaroslav Dohnalek
Nasceu na Morávia/Republica Tcheca, e trabalha no Brasil como tradutor.
Sady Homrich
É baterista da banda Nenhum de Nós, formado em Engenharia Química e Gourmet
nas horas vagas. Apaixonado pela boa gastronomia e pela cerveja, é um dos
idealizadores do projeto “Extra Malte: por um mundo cervejeiro melhor”, que
acontece no StudioClio. Divulgador da cultura cervejeira, promove diversos eventos
ligados ao assunto.
Leo Sassen
É diretor de cena, diretor de fotografia e roteirista de programas de TV, curta e
médias-metragens, documentários, videoclipes, comerciais e vídeos empresariais.
Diretor da Clip Produtora, atua no mercado audiovisual brasileiro há 15 anos. Dirige
aa série de TV “Adrenalina” sobre Esportes de Aventura, que é exibido a 5 anos na TV
Unisinos, Canal Futura e TV Globo Internacional em 108 países.

