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V Škole zážitkov Harvart spájame vzdelanie s umením.
V školskom roku 2014/2015 sme otvorili brány prvej filmovej fakulte a s programom Svet médií, ktorý videlo 
na Slovensku už vyše 20 tisíc študentov. Začiatkom roka 2016 sme otvorili brány novej hudobnej fakulty 
a s programom Aká si krásna zavítame aj do Vášho mesta. Dovoľte aby sme Vás srdečne pozvali. Našim 
poslaním je prinášať hodnotné zážitky mladým ľuďom, aby bol ich život ešte bohatším a krajším.

Škola zážitkov Harvart prináša žiakom jedinečný výchovno-motivačný koncert finalistu súťaže 
„Česko Slovensko má talent 2015“ - Juraja Hnilicu.

Exkluzívne vystúpenie jeho autorských piesní je doplnené o motivačné slovo. Juraj zbytočne nemoralizuje a 
nehovorí vymyslené príbehy. Divákovi sa vyznáva zo svojich skúseností z bežného života ale aj z tabuizovaných 
tém. Ukáže svoju cestu, ktorá ho vedie k túžbe tvoriť lepší svet pre seba aj ostatných.

exkluzívny motivačný koncert Juraja Hnilicu (fi nalistu ČSMT 2015)

Pomocou textov piesní a úprimných slov sa snaží dotknúť mladých ľudí a odovzdať im odkaz zameraný 
na témy environmentálnej problematiky, rasizmu, drog, ale aj medziľudských vzťahov, lásky a hlavne 
odkazu toho, aké dôležité je mať sen, za ktorým v živote ideme.

Tento charizmatický mladík sa divákom predstaví citlivo a úprimne, porozpráva o svojom živote a skúse-
nostiach. So svojou tvorbou začal už počas štúdia na strednej škole, čím chceme mladých ľudí inšpiro-
vať a ukázať im, že cesta k šťastiu a úspechu je len v ich vlastných rukách.

Obrovskou výhodou tohto motivačného koncertu je skutočnosť, že sa nejedná o piesne, ktoré si diváci 
vypočujú len raz na tomto koncerte, ale ide o reálnu tvorbu, ku ktorej sa možno kedykoľvek vrátiť; vypočuť 
si tieto piesne znova a nájsť v nich ďalšiu motiváciu kedykoľvek ju budú potrebovať. Jurajove piesne sú 
plné emócií a silných odkazov, ktoré mladí ľudia dnes potrebujú počuť, pretože aký bude svet v budúcnos-
ti závisí práve na nich.

Na koncerte si vypočujete piesne (Aká si krásna, Strácaš sa človek, Farebná, Spoznajme seba, Uletení 
anjeli, Blázon a ďalšie), ktorých ukážky už teraz nájdete na našej webovej stránke www.harvart.sk 

O svoje dojmy z Jurajovho vystúpenia sa podelili aj porotkyne show Česko Slovensko má talent: 

„Ty miluješ našu zem, ja milujem teba. Si geniálny spevák. 
Mne liezol mráz po chrbte zo všetkého. Pieseň mala grády.“ 

      Lucie Bílá

„Zamilovala som sa do tvojho vystúpenia.“ 

    Diana Mórová


