
14.6.18 13(09Jún s Divadelnou Nitrou

Stránka 1 z 5https://mailchi.mp/7a7b522dd057/mjov-novinky-divadelnej-nitry-1416489

Jún s Divadelnou Nitrou
Teploty stúpajú a spolu s nimi aj naše pracovné tempo! Prečítajte si, ako sa

darí projektom Asociácie Divadelná Nitra, ako pokračuje príprava festivalu a čo
pre Vás najbližšie chystáme.

Už v piatok REvitalizujeme
záhon pre nevidiacich

Blíži sa leto a parkom a záhradám sa
darí. Aj špeciálny Záhon
pre nevidiacich, ktorý projekt
Darujem ti tulipán založil pred troma
rokmi v areáli ZŠI pre zrakovo
postihnutých v Bratislave na Svrčej
ulici, dostane už 15. júna 2018
novú, krajšiu podobu. V spolupráci s
dobrovoľníkmi spoločnosti Deloitte,
ktorá projektu už dlhodobo fandí

Slovenský program v réžii
kurátoriek z MLOKov

Do intenzívnej prípravy Divadelnej
Nitry 2018 s podtitulom RE sa
premiérovo zapojili členky
Kultúrneho spolku MLOKi. Ako
kurátorky pre výber slovenskej časti
hlavného programu festivalu tak
pracujú divadelné kritičky Zuzana
Andrejcová Ferusová, Katarína
Cvečková, Lucia Lejková a Martina
Mašlárová. Spolok, ktorý je
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a podporuje ho, sa zdravotne
znevýhodnené deti zapoja do
skrášľovania areálu, v ktorom
celoročne žijú. Ako hovorí
koordinátorka akcie akad. soch.
Elena Kárová a zakladateľka
projektu Darujem ti tulipán, zrakovo
postihnuté deti spoznávajú rastliny
hmatom aj čuchom, čo je pri ich
hendikepe dôležité. Zároveň je pri
každom druhu rastliny uvedený jej
názov i v Braillovom písme. 

 

Všetky cesty vedú do
Divadla 

V rámci projektu EU-DNA III.
(European Debate and Network
Activities / Divadelná Nitra
Association) REalizujeme cesty
nielen po Slovensku, ale aj na
zaujímavé zahraničné podujatia a
stretnutia s dôležitými partnermi. Po
májovej ceste na prehliadku
Theatertreffen, ktorá je
najpopulárnejšou  v nemeckej
jazykovej oblasti, žijeme naplno
rakúskym festivalom Wiener
Festwochen. Najbližšie sa vydáme
do severských krajín, za divadlom do

vydavateľom internetového časopisu
o kultúre, vznikol z iniciatívy skupiny
mladých kritikov divadelného
umenia, ktorá si kladie za cieľ hľadať
stále nové možnosti REflexie a
popularizácie divadelnej
kritiky. Definitívny výber slovenských
inscenácií bude známy po
martinskom festivale Dotyky
a spojenia.

Čítajte viac

 

Členská schôdza Asociácie
Divadelná Nitra odvolila!

Posledný májový deň sa členovia
Asociácie zišli v priestoroch VŠMU
v Bratislave, aby sumarizovali
doterajšiu činnosť Asociácie
a súčasne diskutovali o jej
budúcnosti. Najdôležitejším bodom
rokovania však bola voľba nových
členov Predstavenstva a členov
Dozornej rady ADN. Na nasledujúce
štvorročné obdobie sa do
Predstavenstva ADN dostali: Lujza
Bakošová, Slavka Civáňová, Dáša
Čiripová, Katarína Figula Dudáková,
Darina Kárová, Ján Šimko a Soňa
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Helsínk. 
Projekt EU DNA z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia,
hlavný partner projektu.

 

 

Šimková. Spomedzi členov
Predstavenstva bola za
predsedníčku Asociácie opätovne
zvolená Soňa Šimková, za výkonnú
riaditeľku Darina Kárová,
podpredsedom Asociácie sa stal Ján
Šimko. V Dozornej rade bude
pôsobiť Svetozár Sprušanský, Eva
Hlaváčová a Ivan Gontko, ktorý bol
zároveň ustanovený ako predseda
Dozornej rady. Gratulujeme a želáme
Asociácii veľa úspechov pri
REalizácii všetkých projektov.

Call for entries V4@THEATRE
Critics REsidency

Počas festivalu sa uskutoční aj štvrtý
ročník projektu V4@THEATRE
Critics REsidency. Ide o
medzinárodnú REzidenciu pre
mladých divadelných kritikov do 35
rokov z 9 krajín strednej a východnej
Európy. V rámci nej bude skupina 16
účastníkov pracovať na festivale pod
vedením svetoznámeho teatrológa
Patricea Pavisa. Bližšie informácie
ako aj výzvu na posielanie prihlášok
v zúčastnených krajinách zverejníme
už čoskoro.
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Hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018
Asociácia Divadelná Nitra 

 
Hlavní spoluorganizátori

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitriansky
samosprávny kraj, Mesto Nitra, Divadelný ústav Bratislava 

 
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

> Kontakt 
International Theatre Festival

DIVADELNÁ NITRA 2018
28. Sept – 03. Oct 2018

Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia
Tel./Fax: +421 37 6524 870
Mobile: +421 903 554 475

www.nitrafest.sk

http://www.nitrafest.sk/
http://www.facebook.com/divadelna.nitra
https://maps.google.com/?q=Sv%C3%A4toplukovo+n%C3%A1m.4&entry=gmail&source=g
http://www.nitrafest.sk/
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