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Divadelnú Nitru 2018 navštívilo vyše 

5000 divákov.  

 

 

 

Šesťdňový divadelný sviatok (28. september – 3. október 2018) s témou RE 

uviedol 13 inscenácií od autorov z 8 krajín: Poľska, Maďarska, Českej 

republiky, Portugalska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Libanonu a, 

samozrejme, zo Slovenska. Hlavný i sprievodný program prepájala 

myšlienková niť tvorená predponou RE ako znova, opäť, 

odpoveď, vyjadruje pocit života na hranici, na prelome, potrebu zmeny 

paradigmy vnímania sveta.  

 

 

 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra úspešne skončil svoj 27. ročník a my 

sme poctivo rátali, aby sme Vám priniesli REkordy Divadelnej Nitry 2018.   

 

 

https://mailchi.mp/454508345d0c/rekordy-divadelnej-nitry-2018?e=c4511517f3


 

 

13 inscenácií hlavného programu z 8 krajín vrátane Slovenska 

navštívilo na 26 predstaveniach 3189 divákov.   

 

> Môj boj (Poľsko) > Piesok v očiach (Libanon + Nemecko) 

> Americký cisár (Slovensko)  > Čechy ležia pri mori (Česká republika) 

> Noc (Portugalsko) > 33 otáčok za minútu a pár sekúnd (Libanon + 

Nemecko) > Stalker (Slovensko) > Ľudia, miesta a veci (Slovensko) 

> Znovuzjednotenie Kóreí (Slovensko) > Maďarský agát (Maďarsko) 

> WOW! (Slovensko) > Batacchio (Česká republika) 

> Tak ďaleko, ako ma povedú končeky prstov (Spojené kráľovstvo + 

Libanon) 

 



 

 

Sprievodný program s 51 podujatiami si na konto pripísal 1900 

divákov.  

 

 Festival deťom – divadelné predstavenia a tvorivé aktivity pre deti a pre školy 

 Mladé divadlo – diela školských a amatérskych súborov (Slovensko, Česká 

republika, Spojené kráľovstvo) 

 Filmy – české a slovenské filmy v rámci tematického zamerania REpublika 100 

 v spolupráci s Inštitútom dokumentárneho filmu Praha 

 RE Agora Nitra 2018 – séria verejných diskusií o závažných spoločensko- 

politických témach v spolupráci s nezávislými inštitúciami Amnesty International, 

Living Memory, Post Bellum SK, EDUMA, Mareena, s Denníkom N, so 

Slovenskými elektrárňami, časopisom .týždeň a ďalšími 

 Nitrianska Biela noc – nočné podujatia v uliciach mesta a prehliadky Nitrianskej 

galérie, Ponitrianskeho múzea a Synagógy 

 



 

 

Na pracovnom a vzdelávacom programe so 49 podujatiami sa zúčastnilo 

vyše 600 ľudí  

 

  

 

PRACOVNÝ PROGRAM 

 

 

 Artists talk s tvorcami inscenácií 

a kritikmi V4 Residency 

 Diskusie po predstaveniach 

 Prezentácie 

 13 podujatí / 404 účastníkov 

a hostí 

  

 

 

ORGANIZÁCIA FESTIVALU 

 

 

 

VZDELÁVACÍ PROGRAM 

 

 

 V4@Theatre Critics Residency 

2018 – projekt / tvorivá platforma 

pre 16 mladých divadelných 

kritikov z 10 krajín (V4 + 

Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina, 

Gruzínsko, Rumunsko, 

Bulharsko) 

 13 podujatí / 18 účastníkov 

 Ako na divadlo 2018 – 

celoročný projekt neformálneho 

vzdelávania o divadle 

 18 podujatí / 15 účastníkov 

 Darujem ti tulipán – projekt / 

integračné umelecké aktivity pre 

slabozraké a nevidiace deti, pre 

deti asýrskych azylantov a pre 

verejnosť, 10. ročník 



 hlavný organizátor: 1 

 hlavní spoluorganizátori:  

5 subjektov 

 spoluorganizátori: 19 subjektov 

 umelecká rada: 9 ľudí 

 členovia štábu: 19 ľudí 

 technický a obslužný personál 

programu: 105 ľudí 

 spolupracovníci: 50 jednotlivcov 

a firiem 

 dobrovoľníci: 70 

  

 

 

ÚČINKUJÚCI A ÚČASTNÍCI 

 

 

 účinkujúci v hlavnom 

programe: 147 

 účinkujúci v sprievodnom 

programe: 128 

 individuálni účastníci 

festivalu: 53 (z toho zo 

zahraničia: 13 zo Slovenska: 

40) 

 5 podujatí / 195 ľudí 

  

 

 

PODPORA 

 

 

 donori: 20 inštitúcií 

 mediálni partneri: 20 subjektov 

 partneri z podnikateľskej 

a verejnej sféry: 48 firiem 

a inštitúcií 

  

 

 

MEDIÁLNE VÝSTUPY A 

KAMPAŇ 

 

 



 

 novinári: 33 

  

 

 

NÁVŠTEVNOSŤ FACEBOOK 

@DIVADELNÁ NITRA 

 

 

 aktuálny stav počtu fanúšikov 

FB  

stránky: 4 830 zo 45 krajín 

 maximálny dosah príspevku:  

23 354 videní  

(20. september 2018) 

   

 320 reprezentatívnych 

mediálnych výstupov v 

internetových, printových a 

audiovizuálnych médiách na 

Slovensku, v zahraničí reflexia 

prebieha 

 počet uverejnených inzercií: 6 

 počet odvysielaných 30 

sekundových spotov:  

700 v televíziách, 220  

v rozhlase  

 počet zobrazení 

bannerov: 36 bannerov 

 na 15 internetových adresách 

a 3 veľkoplošných digitálnych 

obrazovkách 

 špeciálna príloha - 4 strany 

Denník N, 2 strany MY 

Nitrianske noviny 

  

 

 

NÁVŠTEVNOSŤ STRÁNKY 

WWW.NITRAFEST.SK 

 

http://www.nitrafest.sk/


 

 

 1. január – 7. október 2018:  

21 740 originálnych prístupov 

(jednotlivcov) zo 102 krajín 

 29 915 návštev 

 80 870 zobrazení jednotlivých 

stránok (klikov) 

 z toho: 1.september – 4. október 

2018: 7 552 originálnych 

prístupov (jednotlivcov) 

zo 64 krajín 11 734 návštev 

 denný priemer návštev: 400  

 najvyšší počet návštev počas 

dňa: 

843 (28. september 2018) 

 40 221 zobrazení jednotl. 

stránok (klikov) 

    

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na 

organizácii  a realizácii Medzinárodného festivalu Divadelná 

Nitra 2018 

– ktorí ho pripravili, podporili, poskytli záštitu, financie, 

materiál, mediálnu, personálnu i morálnu podporu 

a – last but not least – ktorí vystúpili v jeho bohatom 

a rôznorodom programe.  

A všetkým, ktorí ho poctili svojou návštevou. 

  

Skončila sa Divadelná Nitra 2018. Nech žije Divadelná Nitra 



 

2019, 28. ročník (27. septembra – 2. októbra 2019) s témou 

PODOBY SLOBODY!     

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 
 

 

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra prevzal  

prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, 

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica  

a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.  

 

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra 

 

 

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 

 

Spoluorganizátori:  

Amnesty International, EDUMA, Institut dokumentárního filmu, Praha, Kinoklub Tatra Nitra,  

Krajská knižnica Karola Kmeťka, Krajské osvetové stredisko, Living Memory, Mareena,  

Materské centrum Klokanček, Motolino, Nitrianska galéria, OZ Pokoj a dobro, Ponitrianske múzeum,  

Post Bellum SK, Súkromné konzervatórium v Nitre, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  

–  Krajské stredisko Nitra, ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra, ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava,  

ZUŠ J. Rosinského v Nitre  

 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 – RE z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 

umenia ako hlavný partner projektu.  

 

https://nitrafest.us5.list-manage.com/track/click?u=f7485287c8063a49f3fdc1e15&id=84576de460&e=c4511517f3
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https://nitrafest.us5.list-manage.com/track/click?u=f7485287c8063a49f3fdc1e15&id=2e47076715&e=c4511517f3
https://nitrafest.us5.list-manage.com/track/click?u=f7485287c8063a49f3fdc1e15&id=d05c4898bb&e=c4511517f3
https://nitrafest.us5.list-manage.com/track/click?u=f7485287c8063a49f3fdc1e15&id=a0c7c7231d&e=c4511517f3


  

  

  



  

 

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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