Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa už intenzívne pripravuje, v roku 2018
s podtitulom – RE. Téma vzišla z potreby ZMENY PARADIGMY vnímania sveta
a rozvetvuje sa do mnohých pojmov obsahujúcich predponu RE = NÁVRAT, ZNOVA, OPÄŤ,
ODPOVEĎ. Asociácia Divadelná Nitra rozbieha aj iné projekty a aktivity z oblasti
medzinárodného networkingu, neformálneho vzdelávania a komunitného života
a intenzívne sa venuje aj fundraisingu.

POZÝVAME DOBROVOĽNÍKOV

Chcete sa stať súčasťou rodiny zvanej Divadelná Nitra?
Akreditácia účastníkov • Domáci alebo zahraničný divadelný súbor • Sprievodné podujatia
(pouličné predstavenia, koncerty, výtvarné akcie, detské podujatia) • Semináre, workshopy,
tréningy, diskusie • VIP a slovenskí a zahraniční hostia • Technické a materiálne
zabezpečovanie • Tlačové stredisko (tím blogerov, písanie,
fotografovanie) • Sekretariát • Osobní asistenti členov štábu •Spracovávanie dokumentácie a

archívov v období mimo konania festivalu
– to všetko sú oblasti, v ktorých ako dobrovoľníci pracujú študenti predovšetkým
nitrianskych škôl počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ale aj mimo neho.
Každoročne pomáha okolo 70 dobrovoľníkov a už teraz nastal čas rozhodovania pre tých,
ktorí sa chcú stať súčasťou festivalu v roku 2018. Čaká ich množstvo zaujímavých
stretnutí, ľudí a aktivít. Stačí sa prihlásiť a tešiť sa na nezabudnuteľné zážitky a skvelú
partiu.
Tu je prihlasovací formulár: http://www.nitrafest.sk/_sub/vyp/ .

UCHÁDZAME SA O 2 % Z VAŠICH DANÍ
Opäť je tu koniec marca a s ním hlavný termín odovzdávania daňových priznaní. Ak ešte
stále váhate, koho máte podporiť Vašimi 2 % z dane, sme tu! Tak teda

RECYKLUJTE dane a venujte Vaše 2 %
pre MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA 2018 – RE

Všetky dôležité informácie, postupy pre rôzne kategórie daňovníkov, termíny a dokumenty
aj na stiahnutie nájdete TU

CHYSTÁME SA NA ZAHRANIČNÉ CESTY
Asociácia Divadelná Nitra nezabúda popri prípravách festivalu na dnes už trojročný
projekt s názvom:
EU-DNA III. (European Debate and Network Activities / Divadelná Nitra Association).

Projekt vznikol z presvedčenia, že genetickým
základom tvorivej výmeny názorov a skúseností
sú medzinárodné kontakty a spolupráca. Jeho
cieľom je rozvíjanie medzinárodných kontaktov,
stimulovanie medzinárodných koprodukčných
projektov, šírenie cezhraničných informácií
a prezentácia slovenského divadla v zahraničí.
S takýmito cieľmi reprezentanti našej organizácie
prekročili už v prvej štvrtine roka hranice Česka, Rakúska a Nemecka. Cenným zdrojom
informácií o súčasnom nemeckom divadle bola prehliadka Münchner Kammerspiele.
Jednou z najočakávanejších a informačne nabitých bude zaiste návšteva legendárneho
ruského festivalu Zlatá maska a jeho časti Russian showcase. Ihneď za ňou nasleduje
cesta na poľský showcase Generation After, vďaka ktorej sprostredkujeme informácie
o súčasnej poľskej scéne. Predovšetkým networkingový charakter bude mať cesta na
jarné stretnutie siete pre performatívne umenie IETM v Porte. V našom kalendári už
tradične nebude chýbať ani májová návšteva nemeckého festivalu Theatertreffer
a susedného rakúskeho Wiener Festwochen. Súčasťou ciest je aj prezentácia informácií
o slovenských divadlách a ich tvorbe. Čítajte viac TU

ZAČÍNAME S PROJEKTOM AKO NA DIVADLO
Asociácia Divadelná Nitra sa programovo venuje
neformálnemu vzdelávaniu publika od konca 90.
rokov. Prvotnou motiváciou bolo vedomie deficitu
vzdelávania k umeniu a o umení na základných a
stredných školách. V roku 2017, po rokoch
bohatých skúseností, sa projekt Ako na divadlo
rozšíril o ďalšie časti (Pobyt na divadelnom
festivale, Prednášky o súčasnom divadle). Tie
potvrdili opodstatnenosť jeho existencie v súčasnej dobe, keď by vzdelávanie a práca s
publikom mali byť jednou z povinností každého subjektu, ktorý pôsobí vo sfére kultúry.
Prvé aktivity už 11. ročníka vzdelávacieho projektu Ako na divadlo sa uskutočnia 18. až
19. apríla 2018. Bude to časť AKO NA DIVADLO V NITRE s Divadlom Andreja Bagara a s
jeho inscenáciou Mechanický pomaranč v réžii Juraja Augustína.
V prvej etape študenti navštívia čítaciu skúšku pripravovanej inscenácie, kde bude
prezentácia režijno-dramaturgickej koncepcie, návrhov kostýmov, hudobnej zložky a
javiskového stvárnenia inscenácie. Na druhý deň študenti absolvujú rozbor inscenácie s
jej režisérom a dramaturgom.
Druhá etapa je plánovaná na október alebo november, a to formou návštevy reprízy

inscenácie, po ktorej bude nasledovať diskusia s tvorcami a účinkujúcimi hercami, rozbor
a diskusia s teatrológom a na záver interaktívna prednáška na tému postmoderného
umenia.
Viac informácií o tejto a ďalších častiach projektu Ako na divadlo 2018 TU

PREDSTAVUJEME
KURÁTOROV PRE VÝBER SLOVENSKÉHO
PROGRAMU
Za výber slovenskej časti programu
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra už viac
rokov zodpovedá kurátor, ktorý buď ako praktik,
alebo ako teoretik pochádza z divadelnej obce na
Slovensku. Preto je možné usudzovať, že
slovenské prostredie dobre pozná, s prehľadom sa
v ňom orientuje a vie vyselektovať diela, ktoré
majú dostatok dispozícií na dobré zaznenie v
štruktúre festivalového programu, odrážajú tému
festivalu a prezentujú postoj kurátora.
Kurátorstvo slovenskej časti hlavného programu festivalu zastreší v roku 2018 po prvý raz
väčší počet kurátorov – kultúrny spolok MLOKi, ktorý tvorí skupina mladých divadelných
kritičiek a ritikov. Kľúčovým projektom združenia je internetový časopis (www.mloki.sk),
no okrem publikačnej činnosti sa MLOKi venujú aj iným formám umenovednej reflexie. Na
výbere inscenácií sa budú podieľať štyri členky združenia: Zuzana Andrejcová Ferusová,
Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Martina Mašlárová.
Čítajte viac o kultúrnom spolku MLOKi na www.nitrafest.sk alebo zájdite na stránku
časopisu kultúrneho spolku MLOKi: www.mloki.sk

ZÚČASTNÍME SA NA CYKLOJAZDE NA DEŇ
ZEME
Občianska iniciatíva Rozbicyklujme Nitru! s podporou Sokratovho inštitútu a ďalších
partnerov pripravuje pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla 2018 v čase od 16.00 do 21.00
Veľkú jarnú cyklojazdu mestom Nitra spojenú s prehliadkou fotografií Urban ideas a
premietaním dokumentu Bicykle verzus autá v Hideparku.

Asociácia Divadelná Nitra si Deň Zeme pripomenie tiež a absolvovaním cyklojazdy podporí
myšlienku využívania bicykla ako bežného dopravného prostriedku. Čítajte viac TU

Projekty Asociácie Divadelná Nitra
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 – RE,
Ako na divadlo
a EU DNA
z verejných zdrojov podporuje
Fond na podporu umenia

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra
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