EX POST
TÉMA
Óda na radosť?
(minulosť – prítomnosť – budúcnosť)
Koľko dôvodov na radosť poskytuje Európa?
Svojim občanom, svetu... Ako sa vyrovnáva
s dedičstvom minulosti? Ako prijíma výzvy
súčasnosti? Aká je jej budúcnosť?

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

PRACOVNÝ A SPOLOČENSKÝ PROGRAM

ÚČINKUJÚCI A ÚČASTNÍCI

►►jubilejný 25. ročník
►►jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí
na Slovensku
►►silne rezonujúca téma
►►konceptuálny charakter
►►originálny program
►►interaktívne podujatia a príťažlivé diskusné akcie
►►vysoká návštevnosť
Záštitu nad festivalom prevzali: prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, minister zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák,
minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica
a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.

►►Óda na radosť? (minulosť – prítomnosť
– budúcnosť) – verejná debata s odborníkmi
o európskych hodnotách
►►V4@Theatre Critics Residency 2016 – tvorivá
platforma pre 12 mladých divadelných kritikov
zo 7 krajín (V4 + Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina)
►►Raňajky s... tvorcami inscenácií a kritikmi
z projektu V4 Residency
►►spoločenské stretnutia a prezentácie –
Festivalová tančiareň, uvedenie jubilejnej
publikácie, prijatia hostí
spolu 12 podujatí / 515 účastníkov a hostí

►►účinkujúci v hlavnom programe: 210 ľudí
►►účinkujúci v sprievodnom programe: 350 ľudí
►►individuálni účastníci festivalu: 90, z toho: zo
zahraničia 29, zo Slovenska 61 (z toho novinárov 22)

HLAVNÝ PROGRAM

►►Darujem ti tulipán – integračné umelecké
aktivity pre slabozraké a nevidiace deti, pre deti
asýrskych azylantov a pre verejnosť, 9. ročník
spolu 7 podujatí / 268 účastníkov

Prečo pána R. postihol amok? (Nemecko)
 Vtedy v Bratislave (Slovensko)  Ruže
(Ukrajina)  Piliere krvi (Irak / Švédsko)  Solo
lamentoso (Slovensko)  Hamlet je mŕtvy –
Faust je hladný (Slovensko)  Vypočutie (Česká
republika)  Kantor Downtown (Poľsko)  Jama
deravá (Slovensko)  Opernball (Slovensko) 
Zrazu noc (Francúzsko)
11 inscenácií zo 7 krajín vrátane Slovenska
spolu 12 predstavení / 3 547 divákov
93 % návštevnosť

FESTIVAL PLUS
Cirkus Charms (Slovensko)
spolu 4 predstavenia / 1 032 divákov

SPRIEVODNÝ PROGRAM
►►Newrope – medzinárodná výstava
s Nitrianskou galériou na tému festivalu
►►iné_námestie – pouličné podujatia, divadlo,
koncerty, intervencie do verejného priestoru
►►Biela noc – nočné podujatia v uliciach mesta
a prehliadky Nitrianskej galérie, Ponitrianskeho
múzea a Synagógy
►►Festival deťom – divadelné predstavenia
a tvorivé aktivity pre deti a ich rodičov a pre
školy
►►Mladé divadlo – diela školských a amatérskych
súborov – Nitra, Poprad, Londýn
►►Film.eu – súčasný európsky film na tému
festivalu + Focus V4
►►Agora Európa – verejné diskusie
o európskych témach a hodnotách
spolu 76 podujatí / 6 250 návštevníkov

VZDELÁVACÍ PROGRAM

MEDIÁLNE VÝSTUPY A KAMPAŇ
►►280 reprezentatívnych mediálnych výstupov
v internetových, printových a audiovizuálnych
médiách na Slovensku
►►počet uverejnených inzercií: 6
►►počet odvysielaných 30´ spotov:
470 v televíziách, 400 v rozhlase
►►počet zobrazení bannerov: 27 bannerov
na 15 internetových adresách a 5 veľkoplošných digitálnych obrazovkách
►►špeciálna príloha - 4 strany Denníka N

NÁVŠTEVNOSŤ STRÁNKY
AKCIE K 25. VÝROČIU MF DIVADELNÁ NITRA WWW.FACEBOOK.COM/DIVADELNA NITRA

►►Plagáty DN 25 – výstava plagátov za 25 ročníkov festivalu
►►Foto DN 25 – fotografie z inscenácií Focus V4
a reportážne fotografie
►►... túžba živá po kráse / Medzinárodný
festival Divadelná Nitra 1992 – 2016
– reprezentatívna jubilejná publikácia
►►Poľské inscenácie na MF Divadelná Nitra
1998 – 2015 — výstava fotografií Ctibora
Bachratého v Poľskom inštitúte v Bratislave
►►Nostalgia DN 25 – inštalácia rôznych artefaktov a materiálov z archívu ADN

ORGANIZÁCIA FESTIVALU
►►hlavný organizátor: 1
►►hlavní spoluorganizátori: 5 subjektov
►►spoluorganizátori: 13 subjektov
►►umelecká rada: 4 ľudia
►►členovia štábu: 20 ľudí
►►technický a obslužný personál programu:
100 ľudí
►►spolupracovníci: 71 jednotlivcov a firiem
►►dobrovoľníci: 70 ľudí

PODPORA
►►donori: 17 inštitúcií
►►mediálni partneri: 21 subjektov
►►partneri z podnikateľskej a verejnej sféry:
50 firiem a inštitúcií

►►aktuálny stav počtu fanúšikov FB stránky:
4 154 zo 45 krajín
►►priemerný dosah príspevkov v exponovanom
čase 1. august — 30. október 2016:
4 000 videní
►►maximálny dosah príspevku: 21 004 videní
(25. august 2016)

NÁVŠTEVNOSŤ STRÁNKY
WWW.NITRAFEST.SK
1. január – 14. október 2016:
►►14 389 originálnych prístupov (jednotlivcov)
zo 104 krajín
►►22 757 návštev
►►83 461 zobrazení jednotlivých stránok (klikov)
z toho: 1. – 30. september 2016:
►►6 331 originálnych prístupov (jednotlivcov)
zo 62 krajín
►►10 303 návštev
►►denný priemer návštev: 343
►►najvyšší počet návštev počas dňa: 1 026
(24. september 2016)
►►44 512 zobrazení jednotl. stránok (klikov)

