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Prvé mená Divadelnej Nitry 2019

28. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa bude konať od
27. 9. do 2. 10. 2019 v Nitre, po prvý raz zverejňuje prvé mená hlavného
programu. Kurátorský výber bol oficiálne uzavretý a v tomto okamihu už

usilovne pracujeme na produkčnom zabezpečení programu, na získavaní
podkladov, fotografií a propagačných materiálov výnimočných diel, ktoré sú

spojené s témou aktuálneho ročníka
PODOBY SLOBODY / FACES OF FREEDOM. 

V zahraničnom programe objavíte produkcie z Ruska, Nemecka, Poľska, ale aj
z Českej republiky a Maďarska. V slovenskej časti sa predstaví Bratislavské
bábkové divadlo, Divadlo Aréna Bratislava, Divadlo Andreja Bagara v Nitre,

Činohra Slovenského národného divadla, zoskupenie Med a prach a Prešovské
národné divadlo.   
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Open Call V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2019 
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Asociácia Divadelná Nitra spolu s partnermi vyhlasuje výzvu na prihlasovanie
sa do piateho ročníka medzinárodnej rezidencie pre mladých divadelných
kritikov V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2019.
 
Výzva je otvorená pre divadelných kritikov do 35 rokov z krajín V4, Východného
partnerstva, Západného Balkánu a Ruskej federácie.
 
6-dňová kreatívna rezidencia sa uskutoční počas Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra 2019. Mladým profesionálnym kritikom poskytuje priestor na
objavovanie a reflexiu súčasných tendencií v oblasti divadla.
 
Termín konania: 27. september – 3. október 2019
Miesto konania: Nitra, Slovensko
Prihlasovanie: do 31. júla 2019
 
Účastníci rezidencie sa zúčastnia 28. ročníka Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra a pod vedením zahraničného lektora budú sledovať
a reflektovať hlavný program festivalu. Budú sa tiež zúčastňovať diskusií
s tvorcami inscenácií festivalového programu. Meno lektora bude zverejnené



v priebehu júla.
 
Súčasťou projektu je už tradične verejná diskusia o súčasnom divadle
domovských krajín účastníkov rezidencie. Podmienkou účasti na rezidencii je
publikovaná reflexia festivalu v lokálnych periodikách a plynulá angličtina. 
 
Výzvu a viac informácii o projekte nájdete tu:

Projekt V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2019 podporil International Visegrad Fund a z verejných
zdrojov Fond na podporu umenia.

 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2019 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný
partner projektu. 

 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra
Svätoplukovo nám. 4

950 53 Nitra
Slovenská republika

http://www.nitrafest.sk

Nechcete naďalej dostávať tieto maily?
Môžete nastaviť svoje preferencie alebo odhlásiť sa z odberu.
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