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Tomasz Bednarek

Resume:
Człowiek orkiestra. Jako aktor grywa eleganckich mężczyzn, często wciela się w postaci lekarzy, szefów firm,
bankowców, dziennikarzy, policjantów. Na scenie potrafi również zaskoczyć rolą charakterystyczną, czy komediową.
Znakomity dubbingowiec i parodysta, prowadzący programy TV i imprezy eventowe. Radiowiec od lat związany z
Radiem ESKA. Bardzo aktywny w środowisku artystycznym. Uprawia jeździectwo (w tym skoki i kaskaderka konna) i
tenis. Cechuje go niezwykła wprost łatwość uczenia się języków obcych, co wiele razy zaowocowało pracą w
obcojęzycznych produkcjach filmowych, teatralnych oraz evetach i konferencjach dla firm międzynarodowych.
Perfekcyjnie posługuje się językiem niemieckim i angielskim. Jako konferansjer prowadzi rozmaite imprezy, od
kameralnych, lokalnych, po duże imprezy plenerowe.
Prowadzone imprezy:
Alumero - prowadzenie gali 25 lecia (w języku niemieckim)
Uroczyste Otwarcie Fabryki Boryszew SA w Prenzlau (prowadzenie w języku niemieckim)
Hotel Verano Kołobrzeg (dwukrotne prowadzenie balu sylwestrowego w języku niemieckim)
Browar Warka – impreza plenerowa
Dni Siemiatycz – miejska impreza plenerowa (prowadzenie)
Dni Mirosławca - miejska impreza plenerowa (prowadzenie)
Dni Świnoujścia - miejska impreza plenerowa (prowadzenie imprez z okazji Dnia Dziecka)
Gala Zachodniopomorskiej Izby Turystyki (prowadzenie)
Ogólnopolska Konferencja Alergologiczna (prowadzenie)
Akcja TP SA dzieciom na terenie całej Polski (prowadzenie)
Otwórz Drzwi Mikołajowi w Bydgoszczy (prowadzenie)
Moderował eventy dla takich firm jak:
Wella
Berlin Chemie
UCB Polska
Casinos Polska
Intercontinental,
HP Polska
Bank Pekao SA
Unilever
Plus GSM.
Programy telewizyjne i radiowe:
„Zabawy językiem polskim” - teleturniej TVP1 (prowadzący)
„Jak oni śpiewają” II edycja, TV Polsat (2007 r)
„Stolica Kultury” program kulturalny Radia VOX FM (prowadzenie)
`Projekt Kultura` program kulturalny Radia Plus (prowadzenie)
„1000 miejsc w Polsce, które musisz zobaczyć” - program podróżniczy (prowadzenie)
Uwielbiany przez dzieci dzięki swoim kreacją dubbingowym. Najsłynniejsze role:
Smerf Zgrywus i Smerf Poeta
Elmo z „Ulicy Sezamkowej”
Ciastek w filmie „Sherek”
Mort w filmie i serialu „Madagaskar” i „Pingwiny z Madagaskaru”
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