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MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
DIVADELNÁ NITRA
24. – 27. september 2010 (4 dni)
19. ročník najväčšieho divadelného festivalu a jednej 

z najvýznamnejších kultúrnych udalostí na Slovensku

pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Daniela Krajcera,

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu 

a primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča

podtitul / téma  

out of normal

FAKTY
po prvý raz v histórii z fi nančných dôvodov namiesto šiestich dní iba štyri 
| napriek nižšiemu počtu vysoká kvalita prezentovaných diel | inscenácie 
ocenené mnohými domácimi a európskymi cenami, reprezentujúce svoju krajinu 
na významných európskych festivaloch | Opus č. 7 – RU, Out of Context – for Pina 
– BE,  Samsara Disco – PL, La Putyka – CZ, Špina – HU, Les Ateliers Denino – FR, 
HOLLYROTH, M.H.L., Mŕtve duše, Orfeus a Eurydika – SK | tradičné aj inovatívne 
divadelné druhy – experimentálna činohra, fyzické divadlo, súčasný tanec, nový 
cirkus, dokumonodráma, opera, bábkové divadlo, výtvarné divadlo, pouličné 
divadlo | súčasné témy, pôvodná tvorba, autorské divadlo, inovatívne riešenia 
| nové mená, nové tendencie | v divadelných i netradičných hracích priestoroch, 
v interiéroch aj v uliciach, v Nitre aj v Bratislave | exkluzívna prítomnosť všetkých 
režisérov a režisérok na festivale a jedinečné diskusie s nimi na Raňajkách s... 
| jubilejný 15. ročník odovzdávania divadelných ocenení sezóny DOSKY | sprievodný 
program zameraný na overené aj nové formy a jeho nová programová sekcia  
– české a slovenské pouličné divadlo | neformálne vzdelávanie v projektoch 
Ako na divadlo a Darujem ti tulipán | nová webová stránka festivalu | promo 
a info novinky – Facebook, Twitter, festivalový denník NitraFestník a iné

HLAVNÝ PROGRAM 
> 10 inscenácií v produkcii a koprodukcii 13 krajín v 21 predstaveniach 
 (Česká republika, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovensko a Belgicko   
 v koprodukcii s: FR, LU, IT, UK, NL, DE a AT)
> 3 538 divákov
> 105,6 % návštevnosť

SPRIEVODNÝ A VZDELÁVACÍ PROGRAM
> divadelné predstavenia, výtvarné akcie, inštalácie a výstavy, koncerty, fi lmy,
> poézia, rozhlasová hra, tvorivé dielne, hry, súťaže, happeningy, atrakcie
> vzdelávanie o divadle pre deti a mládež
> 57 podujatí
> 9 623 návštevníkov

PRACOVNÝ A SPOLOČENSKÝ PROGRAM
> Raňajky s ... tvorcami inscenácií 
> neformálne stretnutie divadelníkov z krajín V4 a hostí festivalu 
 VWW – Visegrad Window 
> Dosky 2010 – 15. jubilejný ročník divadelných ocenení sezóny 
> spoločenské stretnutia, prijatia, čaše vína, coctail 
> 11 podujatí
> 965 účastníkov

ORGANIZÁCIA A PODPORA
> Asociácia Divadelná Nitra – hlavný organizátor 
> hlavní spoluorganizátori: 5 z Nitry a Bratislavy
> spoluorganizátori: 30 z Nitry, Bratislavy a Banskej Bystrice
> konzultanti zo Slovenska: 20
> konzultanti zo zahraničia: 35 z 23 krajín
> donori a sponzori: 50 (42 zo Slovenska a 8 zo zahraničia, 
 21 fi nančná pomoc, 29 nefi nančná pomoc )
> mediálni partneri: 21
> štáb: 18 ľudí
> dobrovoľníci: 143 

ÚČINKUJÚCI A ÚČASTNÍCI
> počet členov účinkujúcich súborov v hlavnom programe: 135
> počet účinkujúcich v sprievodnom programe: 180
> počet registrovaných individuálnych účastníkov festivalu: 280 
 z toho zo zahraničia: 34 z 14 štátov Európy (AT, BG, CZ, CH, DE, EE, FI, 
 FR, HU, LV, NO, PL, UA, UK) a z USA, 
 zo Slovenska: 246 (z toho novinári 25)

MEDIÁLNE VÝSTUPY A KAMPAŇ
> 262 výstupov v médiách (13 medzinárodných a 249 slovenských) *
 (180 internetových, 47 printových, 24 rozhlasových a 11 televíznych) 
> počet uverejnených inzercií: 9
> počet odvysielaných 30´ spotov: 432 v TV, 100 v rozhlase 
> počet zobrazení bannerov (pred a v období konania festivalu): 
 11 internetových adries
*refl exia v zahraničných médiách pokračuje

NÁVŠTEVNOSŤ STRÁNKY 
www. nitrafest. sk
september 2010 (od spustenia novej stránky)
> 6 183 originálnych prístupov z 58 krajín
> 36 563 klikov na jednotlivé url
> denný priemer návštev – 317 ľudí
> najvyšší počet návštev za jeden deň – 1 034 ľudí

La Putyka – Cirk 

La Putyka, CZ

Špina – Béla Pintér a súbor, HU

Samsara Disco – Teatr 

Polski vo Vroclavi, PL

HOLLYROTH – SND, SK

M.H.L. – P.A.T. 

a Štúdio 12, SK

Out of Context – for Pina – les ballets C de la B, BE

Opus č. 7 – Divadlo Škola 

dramatického umenia, RU

Le Grand Théâtre Mécanique
 – Les Ateliers Denino, FR


