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AKTÍVNY POLROK S NOVÝM PROJEKTOM
Asociácie Divadelná Nitra – Be SpectACTive! 

Koncom roka 2018 vstúpila Asociácia Divadelná Nitra do medzinárodného
projektu Be SpectACTive!, ktorý je zameraný na participáciu a aktivizáciu

publika. V prvom polroku sme už aj za účasti divákov a partnerov realizovali
prvé výstupy. 
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Divácka programová rada - Behind The Scenes

Uzavreli sme divácky výber do hlavného programu
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2019

Podieľala sa na ňom Divácka programová rada zložená z 31 ACTívnych
divákov z Nitry a okolia rôzneho veku a rozmanitého profesijného zamerania.  

Od februára do júna absolvovali jej členovia 7 stretnutí pod vedením
divadelného kritika Mira Zwiefelhofera. Na nich spoločne diskutovali o divadle,
špecifikách výberu inscenácií a vymieňali si svoje postrehy a názory aj
s ďalšími tvorcami festivalu.

Navštívili aj predstavenia v Divadle Andreja Bagara v Nitre Hlava XXII 
(réžia: Ján Luterán) a v Štátnej opere v Banskej Bystrici Dubčekova jar 
(réžia: Milan Sládek). Spoločne s kurátormi hlavného programu festivalu
Júliou Rázusovou a Jánom Šimkom na poslednom stretnutí v tejto sezóne
odporučili 5 diel z Českej republiky a Slovenska, ktoré budú predstavené
v hlavnom programe s pečiatkou Diváckej rady. 

Aktuálnou sezónou sa však cesta Diváckej rady nekončí – po divadelných
prázdninách pokračuje priamo na festivale. A potom už nasleduje výber
inscenácií pre Divadelnú Nitru 2020.

Začali sme s prípravou medzinárodnej tínedžerskej



tanečnej inscenácie

Skupina mladých z Nitry dostala šancu rozvíjať sa v súčasnom tanci
a pohybovom divadle a oboznámiť sa s vrcholnou slovenskou a českou
tanečnou scénou. Z nej spoločne s pražskými kolegami vyberú umelecký tím,
s ktorým budú vytvárať tanečné dielo. Premiéra je naplánovaná na 29. ročník
Divadelnej Nitry (2020). Prvý kontakt s umelcami i novými pražskými kolegami
sa uskutočnil počas výletu na festival Tanec Praha (8. – 10. 6. 2019).

Z Nitry s nami vycestovala skupina štyroch detí zo Základnej umeleckej školy
J. Rosinského. Na festivale absolvovali tanečné predstavenia, workshopy
a prezentácie tvorby umelcov.  Po návrate do Nitry si už vymieňali zážitky
a názory na predprázdninovom stretnutí. Hlavným partnerom novej tanečnej
inscenácie je festival Tanec Praha.
 
„Veľa nových dobrých ľudí a veľa novej kvalitnej inšpirácie“
    (Róbert, člen výpravy z NR)

Uzavreli sme výzvu na tvorbu medzinárodnej inscenácie 

17. jún 2019 bol termín uzavretia výzvy pre slovenských umelcov na tvorbu
novej inscenácie. Záujem prejavilo 11 umelcov zo slovenskej divadelnej scény.
Počas júla z nich organizátori festivalu vyberú štyri projekty, autorov ktorých
pozvú na osobný pohovor. Vybraný tím dostane príležitosť vytvoriť vlastnú
inscenáciu, a to nielen doma – súčasťou študijného procesu budú tri rezidencie
u partnerov Dublin Theatre Festival v Írsku, Plesni Theatre Ľubľana v Slovinsku



a Centrum Buda v belgickom Kotrjiku.

Popritom cestujeme, prepájame a spájame sa,
vzdelávame sa a informujeme

So zámerom prípravy výstupov i získania nových informácií sme absolvovali
mítingy, konferencie a stretnutia s partnermi Be SpectACTive!. Cieľom
pracovných ciest do Montpellier, Turína, Barcelony a Prahy bolo prepájať dobré
nápady i skúsenosti so zameraním na rozvoj publika a jeho participáciu.
Výsledkom je štvorročný plán aktivizácie publika na roky 2019 – 2022. 
 
O tomto všetkom informujeme – nielen prostredníctvom  webu, ale aj v podobe
osobných prezentácií na podujatiach, akými boli napríklad Informačné dni
v Trnave (12. júna 2019) či Žiline (27. júna 2019) a seminár pre Nórske fondy
v Košiciach (13. júna 2019).

Projekt spoločných možností zapájania ľudí do kultúry vznikol
s podporou Európskej únie – program Kreatívna Európa a z verejných
zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://www.fpu.sk/sk/


PARTNERI PROJEKTU:

https://tanecpraha.cz/
https://tanecniplatforma.cz/
http://ptl.si/
http://dublintheatrefestival.com/
http://budakortrijk.be/
http://www.capotrave.com/
http://www.kilowattfestival.it/?lang=en
https://bmac.hu/
https://www.thisisadominoproject.org/
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