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Divadelná Nitra na 100 % 
Už 27 rokov sa Asociácia Divadelná Nitra snaží realizovať
Medzinárodný festival Divadelná Nitra na 100 %. Prináša

inšpiratívne inscenácie z rôznych krajín, bohatý sprievodný
program a plnohodnotne pôsobí aj na poli vzdelávania. 

Svedčia o tom aj čísla z minulého ročníka: 

hlavný program: 13 inscenácií / 26 predstavení z 8 krajín vrátane
Slovenska / 3 189 divákov
sprievodný program: 51 podujatí / 1 900 návštevníkov
pracovný program: 13 podujatí / 404 účastníkov a hostí
vzdelávací program: 5 podujatí / 195 detí a mladých ľudí

 
28. ročník sa pomaly ale isto blíži. Opäť Vám môžeme sľúbiť 100 % nadšenia a
nasadenia pre toto kultúrne podujatie, jedno z najvýznamnejších nielen v Nitre,
ale aj na Slovensku. S Vašimi 2 % však získame viac! 
 
Venujte svoje 2 % z daní: 
Asociácia Divadelná Nitra, občianske združenie, 
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Svätoplukovo námestie 4, Nitra,
IČO 340 745 71.

Viac informácií nájdete TU

Dobrovoľníctvo je oslobodzujúce!

Študentom, mladým ľuďom, fanúšikom festivalu bez rozdielu veku, vkusu, rasy
i národnosti! Objav s nami PODOBY SLOBODY v roku 2019 na 28. ročníku
Divadelnej Nitry s rovnomenným podtitulom. Dobrovoľníkom môže byť každý,
nerobíme rozdiely, a preto sa možno práve ty hodíš na jednotlivé pozície, bez
ktorých by festival nemohol fungovať. Zaži spolu s nami najväčší a
najvýznamnejší divadelný festival na Slovensku, získaj nezabudnuteľné
zážitky a uži si výnimočnú atmosféru!
 
Viac informácií o dobrovoľníckej práci na Medzinárodnom festivale
Divadelná Nitra 2019 a „Manuál pre dobrovoľníka.“ nájdeš TU.
 

Divadelná Nitra je vďaka projektu EU-DNA v neustálom
spojení so svetom 

http://www.nitrafest.sk/domov/podporte-nas/2-percenta/postup-krokov-na-poukazanie-za-rok-2017/
http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/Dobrovonciamladez/dobrovolnici-2017-1-1/
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V roku 2018 sme opäť úspešne uskutočnili projekt medzinárodných mobilít
a prezentácie s názvom EU-DNA III. (European Debate and Network Activities /
Divadelná Nitra Association 2018). Jeho cieľom je výmena a sprostredkovanie
informácií z oblasti performatívneho umenia, mapovanie európskych
divadelných scén, networking a prezentácia slovenského divadla v zahraničí. 
V rámci projektu sa uskutočnilo 35 ciest na významné festivaly a do dôležitých
inštitúcií, medzi nimi to boli: Zlatá maska Moskva, Theatertreffen Berlín, Wiener
Festwochen, Showcase Kammerspiele Mníchov, Generation After Varšava,
IETM míting Porto, míting siete Be SpectACTive! Turín, Trafó House of
Contemporary Arts Budapešť, Flora Olomouc, Divadelní svět Brno a niekoľko
zahraničných divadiel. V roku 2019 v projekte pokračujeme, už sme boli
v Prahe na Malej inventúre a pripravujeme sa na Zlatú masku do Moskvy. 
 
Projekt podporuje z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, hlavný partner
projektu. 
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Prvé PODOBY SLOBODY dostávajú kontúry

S novým ročníkom prichádza aj nová téma, ktorej sa chce Medzinárodný
festival Divadelná Nitra venovať – PODOBY SLOBODY / THE FACES OF
FREEDOM. V novembri 2019 uplynie 30 rokov od zlomového bodu v dejinách
strednej a východnej Európy, veľkej zmeny politického, ekonomického a
sociálneho usporiadania mnohých jej krajín. Rok 1989 priniesol pád
totalitárnych režimov a otvorenie mnohých ciest k slobode – slobode médií,
vierovyznania, cestovania, podnikania, zhromažďovania sa a vyjadrovania. 
 
Na tému festivalu pripravuje Nitrianska galéria spolu s MF Divadelná Nitra
medzinárodnú výstavu vizuálneho umenia PODOBY SLOBODY, a to na
základe výzvy. Prihlásené diela môžu mať akýkoľvek charakter, techniku a
formát, môže ísť aj o happening či performanciu, diela už existujúce alebo novo
vytvorené, v každom prípade však reagujúce na tému výstavy a festivalu i na
miesto, v ktorom budú vystavené, napríklad aj verejný priestor. Prihlásené diela
prejdú výberom kurátora Nitrianskej galérie Omara Mirzu, s ktorým budú
spolupracovať zástupcovia MF Divadelná Nitra. Posledný termín na prihlásenie
diel je 30. apríl 2019. 
 
Viac sa o výstave dozviete na stránke Nitrianskej galérie: TU
 
Chystáme aj viacmesačný projekt AGORA NITRA. Prostredníctvom prezentácií
filmu, divadla, hudby, literatúry a diskusií s osobnosťami i občanmi o rôznych
podobách slobody chceme vzdať hold slobodnej dobe, v ktorej už 30 rokov
žijeme. Projekt AGORA NITRA / Podoby slobody / The Faces of Freedom
poskytne občanom mesta i návštevníkom rôznych festivalov možnosť aktívne
sa zapojiť do mnohých podujatí, dať najavo svoju predstavu slobody
a prostredníctvom intenzívneho zážitku upevniť svoj vzťah k slobodám rôzneho
druhu.
 

Už aj my sme spectACTive! Prvé stretnutie Diváckej
programovej rady máme úspešne za sebou. 

https://nitrianskagaleria.sk/
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V marci sa začali prvé aktivity pripravovaného medzinárodného projektu Be
SpectACTive!, ktorého cieľom je, okrem iného, aj aktivizácia publika. Prvým z
výsledkov projektu je vytvorenie Diváckej programovej rady, v ktorej má 30
Nitranov možnosť zapojiť sa do výberu programu Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra 2019.  Rôznorodá skupina vo veku od 15 do 68 rokov vznikla
na základe výzvy zverejnenej v polovici januára. Na jej členov čaká ešte 6
stretnutí, kde budú diskutovať o navrhovaných dielach so svojím
koordinátorom, divadelným kritikom Mirom Zwiefelhoferom, s Radou kurátorov
festivalu i s ďalšími odborníkmi. 

Prvé stretnutie Diváckej programovej rady sa uskutočnilo 12. marca v budove
Divadla Andreja Bagara. Členovia rady na ňom získali informácie spoza
festivalovej scény od riaditeľky festivalu Dariny Károvej, oboznámili sa
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s projektom Be SpecACTive!, ktorého manažérkou je Anna Šimončičová, aj
so svojimi úlohami a mali možnosť zoznámiť sa jednak medzi sebou, ale aj s
členmi štábu. 
 
Projekt Be SpectACTive! podporuje z verejných zdrojov EÚ – Kreatívna Európa
a Fond na podporu umenia. 

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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