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Motto, podtitul:

OčISTENí?
Hlavný organizátor 
Asociácia Divadelná Nitra 

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

základné informácie 
 y 22. ročník najväčšieho divadelného festivalu a jednej 

z najvýznamnejších kultúrnych udalostí na Slovensku 
 y pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka 

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

 y tretí ročník cyklu so závažnými spoločensko-politickými 
témami: 2011 – (ne)prezraď svoje tajomstvo; 2012 – vina/
nevina; 2013 – Očistení?

 y medzinárodný koprodukčný projekt Paralelné životy – 20. 
storočie očami tajnej polície; 6 inscenácií (3 v svetovej, 3 
v medzinárodnej premiére), sprievodný program Paralelné 
životy PLUS, čítanka príbehov, publikácia, dokumentárny film

 y unikátny koprodukčný projekt, príťažlivý program, 
vysoká účasť zahraničných pozorovateľov, vynikajúca 
atmosféra, mimoriadna odozva v médiách, prechod na 
online predaj vstupeniek    

hlavný program 
 y zamerané na súčasnú tvorbu — nové originálne 

diela — závažné spoločensko-politické témy — 
dokumentárne divadlo 

 y Suita č. 1 „ABC“ (FRANCÚZSKO) • Typografia Majuskula  
(RUMUNSKO) • Čajka (CHORVÁTSKO) • Toufar – Mučiace 
hry (ČESKÁ REPUBLIKA) • (Na)sleduj ma (POĽSKO) • 25 671 
(SLOVINSKO) • Môj spis a ja (NEMECKO) • Reflex (MAĎARSKO) 
• Vnútro vnútra +  Rechnitz – anjel skazy + Modrofúz 
(nádej žien) + Neistý grunt + Holokaust (SLOVENSKO) 

   13 inscenácií z 9 krajín vrátane Slovenska /   

   spolu 19 predstavení / 3 600 divákov /     

   80 percentná návštevnosť     

sprievodný program 
 y iné_námestie / umenie vo verejnom priestore – pouličné 

podujatia z  oblasti súčasného divadla, tanca a  výtvarného 
umenia, fest_dizajn market

 y iné_námestie / rodinné popoludnie – pouličné divadelné 
predstavenia, workshopy, dielne a hry pre deti a ich rodičov

 y Festival deťom – divadelné predstavenia pre deti a ich rodičov 
a pre školy 

 y Biela noc – nočná prehliadka výstav Nitrianskej galérie, 
Ponitrianskeho múzea a Synagógy a podujatia v uliciach centra 
mesta

 y Hudba z fontány – koncerty súčasnej hudby a netradičné 
hudobné projekty v netradičnom priestore

 y Kino PLUS  – projekcie súčasných slovenských a českých 
filmov súvisiacich s témou projektu Paralelné životy, ako aj 
dokumentárnych filmov Ústavu pamäti národa

 y Paralelné životy PLUS – sprievodne podujatia s témou 
projektu Paralelné životy: výstavy, rozhlasové hry, dokumentárne 
filmy, happeningy, podujatia a diskusie na školách

   78 podujatí / približne 8 500 návštevníkov    

pracovný a spoločenský program 
 y Načo pamäť?  – verejná debata s odborníkmi so zahraničnou 

účasťou 
 y Raňajky s... - diskusie s tvorcami inscenácií a hosťami, 

prezentácie 
 y Besedy s tvorcami  po divadelných predstaveniach či 

filmových projekciách 
 y Dosky 2013 – 18. ročník Divadelných ocenení sezóny 
 y spoločenské stretnutia, prijatia hostí, čaše vína, coctail 

   24 podujatí / 918 účastníkov a hostí     

vzdelávací program 
Ako na divadlo – neformálne vzdelávanie o divadle pre deti 
a mládež, šiesty ročník - 40 účastníkov 
Darujem ti tulipán – integračné umelecké aktivity pre 
slabozraké a nevidiace deti, šiesty ročník – 4 podujatia, 60 
účastníkov 

organizácia festivalu 
 y hlavný organizátor: 1 
 y hlavní spoluorganizátori: 5 subjektov
 y spoluorganizátori: 18 subjektov (Nitra, Bratislava, Košice)
 y Umelecká rada: 6 ľudí
 y konzultanti zo zahraničia: 13 ľudí z 10 krajín
 y konzultanti pre sprievodný program: 3 ľudia 

 y členovia štábu: 22 ľudí
 y technický a obslužný personál programu: 160 ľudí
 y externí spolupracovníci: 73 jednotlivcov a firiem 
 y dobrovoľníci: 142 

podpora 
 y donori: 17 inštitúcií
 y mediálni partneri: 25 subjektov
 y partneri z podnikateľskej a verejnej sféry: 38 firiem a inštitúcií

účinkujúci a účastníci 
 y inscenačné tímy v hlavnom programe: 226 členov
 y účinkujúci v sprievodnom programe: 220 
 y individuálni účastníci festivalu: 90, z toho: zo zahraničia: 

52 z 8 štátov (RO, PL, HU, DE, FR, CZ, BG, CH) zo Slovenska: 38, 
novinárov 25 

mediálne výstupy a kampaň 
 y 609 výstupov v médiách (28 zahraničných a 581 slovenských)* 

(343 internetových, 206 printových, 21 rozhlasových 
a 11 televíznych) 

 y počet uverejnených inzercií: 8 
 y počet odvysielaných 30´ spotov: 460 v televíziách, 135 v rozhlase 
 y počet zobrazení bannerov: 10 internetových adries   

*reflexia v zahraničných médiách pokračuje 

návštevnosť stránky  
www.nitrafest.sk 
rok 2013 do 30. októbra:  

19 228 originálnych prístupov (jednotlivcov) zo 103 krajín  
30 164 návštev 
112 642 zobrazení jednotlivých stránok (klikov) 

obdobie od 1. septembra do 2. októbra 2013: 
9 349 originálnych prístupov (jednotlivcov) zo 63 krajín 
14 170 návštev 
denný priemer návštev – 442 
najvyšší počet návštev počas dňa – 1 285 (piatok 27. septembra)
63 441 zobrazení jednotlivých stránok (klikov)


