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Asociácia Divadelná Nitra
je v pohybe! 

...kurátorka Júlia Rázusová uzatvára výber inscenácií slovenských
divadiel, Ján Šimko so svojimi spolupracovníkmi kryštalizuje zostavu

zahraničných diel, už sa rysujú črty rozmanitého sprievodného programu,
kade-tade po Slovensku sa inštaluje „čierna kocka“, upozorňujeme na

zabudnuté umenie a pozývame dobrovoľníkov. Ak sa nestretnete s nami
skôr, tak koncom septembra v Nitre. Rezervujte si čas: Medzinárodný

festival Divadelná Nitra 2019 s podtitulom PODOBY SLOBODY
 sa bude konať od 27. 9. – 2. 10. v Nitre. 

Viac info už čoskoro!

Odľahčený empathy BLACK BOX otvoril letnú sezónu
na festivale pre hendikepovaných
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Po úspešnej prezentácii na festivaloch POHODA 2018 a MF Divadelná Nitra
2018 otvára interaktívny objekt empathy BLACK BOX letnú sezónu 2019 aj na
ďalších festivaloch: 8. júna zaujal na festivale pre a o hendikepovaných
HelpFest pod hradom Devín a 22. júna 2019 sa predstaví na Festivale na
4 sudoch v Sološnici.
 
Súčasťou tohtoročných letných prezentácií čiernej kocky, v ktorej môžete zažiť
ráno nevidiaceho, doplnenej záhonom kvetov pre nevidiacich a pocitovým
chodníkom, je aj workshop bubnovania, na ktorom si môžu návštevníci
zabubnovať s dlhoročným lektorom projektu Darujem ti tulipán a BLACK BOX –
africkým bubeníkom Thierrym Ebamom. Novinkou je odľahčená, stanová
verzia BLACK BOX-u, ktorá bola v tomto roku už aj prezentovaná na verejnosti,
po prvý raz v Základnej škole kniežaťa Pribinu v Nitre.
Práve pre jej flexibilitu je možné stan umiestniť na viacerých akciách za mesiac.
 
Už tradične bude pod hlavičkou projektu Darujem ti tulipán
revitalizovaný Záhon pre nevidiacich, založený pred štyrmi rokmi v areáli
ZŠI pre zrakovo postihnutých v Bratislave na Svrčej ulici. Už 14. júna 2019
dostane novú, krajšiu podobu. V spolupráci s dobrovoľníkmi spoločnosti



Deloitte, ktorá projektu už dlhodobo fandí a podporuje ho, sa zdravotne
znevýhodnené deti v rámci IMPACT DAY zapoja do skrášľovania areálu,
v ktorom celoročne žijú. 
 
Okrem toho sa 20. júna  organizuje špeciálna akcia pod názvom 
Tulipány pre M. R. Štefánika. Ide o poznávací výlet k Mohyle Milana
Rastislava Štefánika na Bradle. Jej súčasťou je aj prezentácia prednášok
o slovenskom astronómovi, fotografovi, vojenskom letcovi, generálovi
ozbrojených síl, diplomatovi a politikovi. Každá skupina si zvolí jednu z profesií,
ktorú následne odprezentujú. Po návšteve múzea v Košariskách sa zrakovo
postihnuté deti presunú k Mohyle, kde budú tulipány slávnostne uložené 
k pamätníku. 

Podporu projektu Darujem ti Tulipán zastrešuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, International
Womans Club of Bratislava, Deloitte, Okat plus, Polep sa, Plantago, Vagus. 

Osloboď sa a staň sa dobrovoľníkom!



Dobrovoľnícky TRAILER 2019

Chceš priložiť ruku k dielu?  Zažiť najväčší a najvýznamnejší divadelný festival
na Slovensku? Spoznať nových ľudí a byť súčasťou tímu? Pripoj sa
k Medzinárodnému festivalu Divadelná Nitra 2019! Tento rok sa koná
na tému Podoby slobody / Faces of Freedom!
 
Realizovať sa môžeš v týchto oblastiach:
 

akreditácia účastníkov
domáci alebo zahraničný divadelný súbor
sprievodné podujatia (pouličné predstavenia, koncerty, výtvarné akcie,
detské podujatia)
semináre, workshopy, tréningy, diskusie
VIP a hostia festivalu, zahraniční hostia
technické a materiálne zabezpečovanie
tlačové stredisko (tím blogerov, písanie, fotografovanie)
sekretariát
osobní asistenti členov štábu
v období mimo konania festivalu (spracovávanie dokumentácie
a archívov)

 
Prihlásiť sa môžeš už teraz. Stačí, ak vyplníš jednoduchý online prihlasovací
dotazník 
➡ http://bit.ly/Dobrovoľník 

Aj toto je umenie je späť!

https://www.youtube.com/watch?v=jk956ohBeZ8&t=2s
http://bit.ly/Dobrovo%C4%BEn%C3%ADk


Na rôznych miestach Nitry sa pred pár dňami opäť objavili – ako každé leto –
charakteristické pútače ukazujúce na konkrétne objekty. Sochy, budovy,
umelecké artefakty. Aký je ich príbeh? Kto ich vytvoril a čo nám majú povedať?
Sú súčasťou verejného priestoru, v ktorom sa každodenne pohybujeme.
A pritom ich často ani nevnímame. Projekt Aj toto je umenie realizuje
Asociácia Divadelná Nitra od roku 2014.

Pútačmi so značkou „Aj toto je umenie“ zviditeľňujeme zabudnuté a ignorované
architektonické a umelecké diela. V spolupráci s Jurajom Novákom
a Richardom E. Pročkom vyzdvihujeme ich hodnotu, význam a jedinečnosť,
ako aj prínos samotných autorov diel. Doteraz je v Nitre označených 33
umeleckých diel a budov, na ktoré sa snažíme opäť upozorniť obyvateľov
a návštevníkov mesta.

Aj pre tento rok pripravujeme nové pútače a čoskoro ich predstavíme. Ich
spoločnou témou budú podoby slobody ako téma Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra 2019. Potešujúce je aj to, že o projekt sa zaujímajú už aj iné
mestá (Banská Bystrica, Levice).
 



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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