Vstúpte do uhorkovej sezóny s Divadelnou
Nitrou

Svet nevidiacich na

Kto má v RÉžii zahraničný

Pohode

program?

Aký je to pocit nevidieť?
Každodenný život ľudí bez zraku
budete môcť zažiť na festivale
Pohoda 2018 vďaka inštalácii s
názvom empathy Black Box.
Vkročte do čierneho priestoru
záhadnej kocky, v ktorom vás
pohltí úplná tma. Na vlastnej koži
si môžete vyskúšať všedné ráno
nevidiaceho, potme si pripraviť
kávu alebo čaj či identifikovať
úplne bežné predmety. Prípadne
sa prejsť s bielou paličkou po

Najväčší medzinárodný festival na
Slovensku prichádza s témou RE
– zmeny paradigmy vnímania
sveta, ktorá je obsiahnutá v
mnohých pojmoch obsahujúcich
predponu RE – NÁVRAT, OPÄŤ,
ODPOVEĎ. Výber do
zahraničného programu 27.
ročníka Divadelnej Nitry majú na
starosti kurátori a členovia
Umeleckej rady Dáša Čiripová,
Martina Vannayová, Ján Šimko a
Ján Balaj. Skladaniu mozaiky

okolí, zoznámiť sa s Braillovým
písmom, Pichtovým písacím
strojom a vytočiť si niečo na
hrnčiarskom kruhu so
zaviazanými očami. Interaktívny
objekt projektu Asociácie
Divadelná Nitra Darujem ti tulipán
takto prepája dva svety a snaží sa
povzbudiť empatiu a
spolupatričnosť.

zahraničných diel predchádza
štúdium desiatok divadelných
inscenácií, niekoľko etáp
rozhovorov so zahraničnými
konzultantmi a nespočetné
návštevy festivalov či divadiel. Vo
výbere sa kurátori snažia prinášať
súčasné trendy a tendencie, ktoré
posúvajú hranice divadelných
foriem a zároveň pomenovávajú
fenomény sveta okolo nás.

Čítajte viac
Čítajte viac

Open Call V4@Theatre
Critics REsidency 2018

Medzinárodná REzidencia pre
mladých divadelných kritikov do
35 rokov z 9 krajín strednej a
východnej Európy bude súčasťou
festivalu už po štvrtý raz. Pod
vedením svetoznámeho teatrológa
Patricea Pavisa budú účastníci
detailne sledovať program
festivalu, aktívne sa zúčastňovať
diskusií a analyzovať jednotlivé
inscenácie. Ak máte záujem prežiť
intenzívny vzdelávací kurz
s cieľom rozvoja umeleckej
REflexie, bližšie informácie

REkreácia a REšerš na
Dotykoch a spojeniach

V júni, 18. až 23., sme boli
súčasťou nesúťažného
divadelného festivalu Dotyky a
spojenia v Slovenskom komornom
divadle v Martine, ktorý vytvára
platformu na prezentáciu
najzaujímavejších
a najinšpiratívnejších inscenácií
z predošlého roka na Slovensku.
Okrem toho, že sme si festival
naplno užili a nechali sa

nájdete tu: Čítajte viac

inšpirovať jednotlivými sekciami
programu, neprestali sme sa
venovať príprave toho nášho a už
čoskoro zverejníme meno
inscenácie, ktorá bude aj na
Divadelnej Nitre.

Prípravy festivalu v plnom
prúde
Dobrovoľníci na
Štáb Divadelnej Nitry s príchodom
letných prázdnin pracuje čoraz
intenzívnejšie. V plnom prúde sú
aj produkčné prípravy čerstvo
uzavretého programu. O čo všetko
sa stará náš produkčný tím?
Zložité sedenia v hľadisku i na
scéne, manévre svetlenej
a zvukovej techniky, plánovanie
dopravy a ubytovania pre súbory
a hostí, prekladanie textov
inscenácií do slovenčiny
i angličtiny, ale aj niektoré
špeciálne požiadavky, napríklad
na 120 pneumatík. Začiatkom júna
sme privítali zástupcov TR Varšava,
ktoré otvorí Divadelnú Nitru, aby
sa oboznámili s ich nitrianskou
dočasnou scénou v Divadle
Andreja Bagara, a minulý týždeň
nás navštívili tvorcovia zo Štúdia 12
a Divadla Pôtoň. Program

Divadelnej Nitre 2018

Podstatnou súčasťou celého
festivalu a jeho častí sú aj
dobrovoľníci, bez práce ktorých
sa festival nezaobíde. Preto, ak
máš čas a chuť zažiť s nami
najväčší a najvýznamnejší
divadelný festival na Slovensku a
získať nezabudnuteľné zážitky vo
výnimočnej atmosfére, neváhaj a
pridaj sa do nášho tímu. Od 24.
septembra do 4. októbra ťa radi
uvidíme medzi nami.
Čítajte viac

zahraničných i slovenských
inscenácií prezradíme na tlačovej
konferencii 24. júla.

Hlavný organizátor
Asociácia Divadelná Nitra
Hlavní spoluorganizátori
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitriansky
samosprávny kraj, Mesto Nitra, Divadelný ústav Bratislava
Spoluorganizátori
Amnesty International, Institut dokumentárního filmu, Praha, Kinoklub Tatra Nitra, Krajská
knižnica Karola Kmeťka, Krajské osvetové stredisko, Living Memory, Materské centrum
Klokanček, Nadácia Milana Šimečku, Nitrianska galéria, Ponitrianske múzeum, Post
Bellum SK, Slovenská debatná asociácia, Súkromné konzervatórium v Nitre, Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Nitra, ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra,
ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava, ZUŠ J. Rosinského v Nitre
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 – RE z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia ako hlavný partner projektu.
Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra
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