Az Infinitinél, mi nem szokványos autókat gyártunk. Ehhez méltóan
egy átlagtól eltérő, különleges estére hívjuk Október 1-jén, pénteken.
Az est különböző stílusú közreműködőit összeköti az ember és a természet szeretete, a lelki és anyagi minőségre való
törekvés.

Géniusz együttes A Géniusz együttes rockzenéje, feldolgozásai és különleges közvetlen hangulata méltó,

minőségi alap az estéhez. A most 40 éves fiúk nem „sztárok”, de kitartóan hajóznak saját
útjukon, miközben értéket teremtenek, olyat, mint az október 1-jei
KINCSKERSŐ Show.

Novák Péter Novák Péter a Géniusz zenei kortársa az ember, a természet és környezet tudatos
keresője védelmezője. Így a koncerten hitelesen és izgalmasan jelenik meg, mint
vendégművész.

Seres Attila Seres Attila a média és a színház világából jól ismert koreográfus emberileg és lelkileg

kötődik az estéhez. Munkájával segíti, hogy a sok művészeti ág és a megannyi szereplő
üzenete eljusson Önhöz.

Hegyi Barbara Hegyi Barbarával a Géniusz zenekar korábban Pécsen dolgozott a Képzelt Riport
musicalben. A régi kapcsolatra alapozva Barbara finom színfoltja az estének.

Csengeri Attila Csengeri Attila az összes rockopera főszerepéből ismert egyéniség. Ősztől a Madách

Színházban ismét ő játssza Jézust. A Géniusz együttes alapító tagjaként extra vendége
az estének.

Monsoon Yoga Központ A Monsoon Yoga Központ színvonalas oktatói (Vadász Ákos, Gellért Éva, Kushnullina

Regina). Bp. II. kerület Rózsakertben működő központ Vadász Ákos díjnyertes presenter
vezetésével megmutatja, hogyan lehet egységbe hozni a rockzenét, a jógát, az embert.

Regélő Fehér Táltos A Regélő Fehér Táltos Dobcsapat egy példaértékű kisközösség. Legyünk együtt,
Dobcsapat rezegjünk együtt, találjuk meg saját ritmusunkat!
Lóránt Attila Lóránt Attila fotóművész a Post Edison Kft művészeti vezetője. Amihez nyúl érték lesz.
Európa neves galériái mellett Okt. 1-jén - a Kincskereső Show részeként - a világ
eldugott, érintetlen zugaiban készült fotóival szólít meg bennünket. „Népek/Természet
- természeti népek.”

Győrfi András Győrfi András festőművész együtt bontogatta szárnyait a Géniusz zenekarral. Azóta
ismert festőművészként az est színpadi látványelemeit egyéni módon színesíti.

Földanya Alapítvány Holdampf Lajos a Földanya Alapítvány elnöke. Forradalmár. A Földünkért harcol

többszázezer fa ültetésével, és világra szóló találmányával. Lelkileg kötődik a
Géniuszhoz, illetve minden résztvevőt egy életre szóló, kézzel fogható (ültethető)
ajándékkal lep majd meg.

Lajter Light A „Lajter Light Kft” minőségi munkája biztosít bennünket, hogy a hang és fény
látványvilág európai színvonalú legyen.

INFINITI M A sportos szedán arányai, képszerű tetővonala, hosszú motorházteteje és hullámzó ívei
mind azt az érzést sugallják, hogy az életerő átjárja az M minden apró részletét. Az
Infiniti M a kategóriájában egyedülálló módon nemcsak benzin- vagy dízelmotorral,
hanem hibrid változatban is elérhető. Legyen részese Ön is ennek az élménynek –
tapasztalja meg - és látogasson el erre a SHOW-ra.

