
Medzinárodný festival 
DIVADELNÁ NITRA
21. – 26. september 2012
21. ročník 

Hlavný organizátor
Asociácia Divadelná Nitra

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

základné informácie
>	 21. ročník najväčšieho divadelného festivalu, jedného  

z najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku
>	 pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča, 

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu  
a primátora Mesta Nitra Jozefa Dvonča

>	 podnetný podtitul festivalu > vysoko hodnotená kvalita 
hlavného programu > pozitívne prijatie nových prvkov 
sprievodného programu > inšpiratívne pracovné podujatia 
a spoločenské stretnutia > prajné reakcie publika

hlavný program
>	 výlučne súčasná tvorba > princíp autorského divadla >  

aktuálne témy > dokumentárne divadlo > autenticita príbe-
hov > inovatívne riešenia > nové tendencie > predstavenia 
v Nitre aj v Košiciach

>	 Otvorení všetkému (NEMECKO) > Dvaja v tvojom dome 
(RUSKO) > Mraky (ČESKÁ REPUBLIKA) > Anamnéza (MAĎARSKO) > 
X milimetrov z Y kilometrov (RUMUNSKO) > Bude to len horšie 
a horšie a horšie, priateľu (BELGICKO) > Zajtrajšie večierky 
(SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO) > Čím viac nás je, tým rýchlejšie 
dosiahneme cieľ (SLOVINSKO) > III Fúrie (POĽSKO) > Sedem dní 
do pohrebu, Psota, Kukura, Pohania (SLOVENSKO) 

>	 13 súborov z 10 krajín vrátane Slovenska > spolu 19 predstavení
>	 4 220 divákov
>	 99,13 percentná návštevnosť

sprievodný program
>	 Slovenské a české pouličné divadlo > Festival deťom >  

Biela noc > Mladé divadlo v Nitre > film.eu
>	 nové_ námestie 
>	 divadelné predstavenia, výtvarné akcie, inštalácie a výstavy, koncerty, 

filmy, poézia, rozhlasové hry, tvorivé dielne, hry, súťaže, happeningy, 
atrakcie, projekt moderného riešenia a využitia verejného priestoru: 
nové_námestie 

>	 84 podujatí
>	 približne 9 120 návštevníkov

pracovný a spoločenský program
>	 Paralelné FÓRUM, Paralelný MEETING a iné aktivity  

medzinárodného koprodukčného projektu Paralelné životy  – 
20. storočie očami tajnej polície

>	 Open for Dance – workshop tanečnej kritiky (sprievodný program 
inscenácie Otvorení všetkému)

>	 Raňajky s... diskusie s tvorcami inscenácií
>	 Dosky 2012 – 17. ročník divadelných ocenení sezóny
>	 prezentácie inštitúcií, networking: Divadelný ústav, Kultúrny 

kontaktný bod, Slovenský filmový ústav
>	 spoločenské stretnutia, prijatia, čaše vína, coctail
>	 21 podujatí
>	 960 účastníkov a hostí

vzdelávací program
>	Ako na divadlo – neformálne vzdelávanie o divadle pre deti 

a mládež, piaty ročník  
>	 40 účastníkov 
>	 Darujem ti tulipán – integračné umelecké aktivity pre slabozraké 

a nevidiace deti, piaty ročník 
>	 65 účastníkov
>	Aktívne v divadle, aktívne v zrelom veku – projekt účasti 

seniorov na aktivitách festivalu
>	 28 účastníkov

organizácia festivalu
>	 hlavní organizátori: 6
>	 spoluorganizátori: 35 z Nitry, Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc
>	 konzultanti zo zahraničia: 29 z 20 krajín
>	 členovia štábu: 18
>	 dobrovoľníci: 120
>	 externí spolupracovníci: 102 jednotlivcov a firiem

podpora
>	 verejné zdroje (Slovensko aj zahraničie): 18
>	 nadácie (Slovensko): 3
>	 hlavní mediálni partneri: 10
>	mediálni partneri: 13
>	 podnikateľská sféra: 32

účinkujúci a účastníci
>	 počet členov súborov v hlavnom programe: 237 
>	 počet účinkujúcich v sprievodnom programe: 220
>	 počet individuálnych účastníkov festivalu: 197, z toho
 – zo zahraničia: 39 z 12 štátov (UK, UA, SI, RU, RO, PL, HU,  

 DE, FI, CZ, AT, BY) 
– zo Slovenska: 59, novinári 34

mediálne výstupy a kampaň
>	 559 výstupov v médiách (25 zahraničných a 536 slovenských) *
 (397 internetových, 116 printových, 29 rozhlasových a 17 televíznych)
>	 počet uverejnených inzercií: 12
>	 počet odvysielaných 30´ spotov: 432 v televíziách, 149 v rozhlase
>	 počet zobrazení bannerov: 11 internetových adries
*reflexia v zahraničných médiách pokračuje

návštevnosť stránky www.nitrafest.sk
rok 2012 do 30. októbra: 
>	 20 154 originálnych prístupov (jednotlivcov) z 98 krajín 
>	 32 797 návštev
>	 110 237 zobrazení jednotlivých stránok (klikov) 

obdobie od 1. do 30. septembra 2012:
>	 8 823 originálnych prístupov (jednotlivcov) zo 63 krajín
>	 13 689 návštev
>	 denný priemer návštev – 456 ľudí
>	 najvyšší počet návštev počas dňa – 1 232 (sobota 22. septembra)
>	 52 518 zobrazení jednotlivých stránok (klikov)
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