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Vstupenky na Divadelnú Nitru 2018 sú už v pREdaji!

Už oddnes si môžu divadelní fanúšikovia zakúpiť vstupenky na 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa začne 28. septembra a potrvá
do 3. októbra 2018. V hlavnom programe ponúkne spolu osem zahraničných

a päť slovenských inscenácií. Tému 27. ročníka festivalu – RE v rôznych
podobách rozvinú divadelné súbory a tvorcovia z Poľska, Maďarska, Českej

republiky, Portugalska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Libanonu a,
samozrejme, zo Slovenska. 

Vstupenky si možno kúpiť od 6. augusta 2018 online prostredníctvom
internetového portálu www.predpredaj.sk v sekcii Divadlo. Pokladnica bude

otvorená od 23. augusta 2018 každý pracovný deň od 14.00 do 17.00 v Divadle
Andreja Bagara v Nitre (vchod zo Svätoplukovho námestia).

Festival už tradične poskytuje zľavy na predstavenia pre študentov a
seniorov. Kategóriu Profi môžu na zľavu využiť divadelní profesionáli a novinári.

Držitelia preukazu ZŤP majú vstup zdarma.
  

Hlavný festivalový program
http://www.nitrafest.sk/domov/program-2018/hlavny-program-2018/
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Všetky informácie o vstupenkách
http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky-a-ubytovanie/info-o-

vstupenkach/

Môj boj

TR Warszawa, POĽSKO
réžia: Michał Borczuch

Jedna z najvýraznejších vychádzajúcich režisérskych hviezd u susedov,
jeden z najvýznamnejších poľských divadelných súborov, jedna
z najoceňovanejších a najdiskutovanejších inscenácií roka v Poľsku. Michał
Borczuch pre TR Warszawa adaptoval šesť zväzkov a 3 600 knižných strán
svetovo preslávenej bestsellerovej série románov Karla Ove Knausgårda a
vznikla z toho veľkolepá inscenácia o túžbe človeka po obyčajnom živote, ktorá
slávnostne otvorí Divadelnú Nitru 2018. 
 
REminiscencia

28. 9. 2018  | 18.00 – 22.00 | DAB – Veľká sala, s prestávkou |

http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky-a-ubytovanie/info-o-vstupenkach/
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Piesok v očiach

LIBANON & NEMECKO
autor a réžia: Rabih Mroué 

Vraždenie zo strany hnutia ISIS považujeme za neprijateľné. A čo zabíjanie
teroristov pomocou dronov? Libanonsko – nemecký konceptuálny
tvorca testuje (naše) hranice znesiteľnosti vnímania zabíjania. Prepája fiktívny
svet médií s REalitou zabíjania. Prináša fakty, kladie otázky, no hľadanie
odpovedí a REakcia zostáva na divákoch. 

REakcia

TRAILER

29. 9. 2018 | 16.00 – 17.05 | Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra |

29. 9. 2018 | 21.00 – 22.05 | Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra | 

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=qw77S_ZOdr0
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/moj-boj-my-struggle-2018-09-28/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/piesok-v-ociach-2018-09-29/
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Tak ďaleko, ako ma povedú končeky prstov

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO & LIBANON
réžia: Tania El Khoury

Aké to je, keď vás hlboko zasiahne príbeh niekoho, koho nepoznáte? Napríklad
sýrskeho utečenca? Kam až môžu človeka priviesť končeky prstov? 
Intímna performancia, v ktorej sa prostredníctvom dotykov, hudby a príbehu
vždy len jeden divák vydáva na cestu, kde stretáva ľudí rôznych osudov, rás,
vyznaní. Na cestu súcitu a pochopenia. 

REaktivizácia

TRAILER

29. 9. 2018 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre – suterén |

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=YFwWa4rhQEQ&t=3s
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/piesok-v-ociach-2018-09-29-21-00/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/tak-daleko-ako-ma-povedu-konceky-prstov-2018-09-29/
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30. 9. 2018 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre – suterén | 

1. 10. 2018 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre – suterén | 

2. 10. 2018 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre – suterén | 

Čechy ležia pri mori

Naivní divadlo Liberec, ČESKÁ REPUBLIKA
réžia: Michaela Homolová

Magický podmorský svet, v ktorom sa majestátne vlnia medúzy, preletujú ryby,
svietia koraly aj oči veľrýb. V ktorom môžete plávať i spať v mušli.
Jedno z najlepších európskych divadiel pre deti opäť zavíta do Nitry, a hoci
inscenácia je určená deťom od šiestich rokov, jej čaru podľahnú všetci, ktorí
vedia oceniť krásu.

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/tak-daleko-ako-ma-povedu-konceky-prstov-2018-09-30/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/tak-daleko-ako-ma-povedu-konceky-prstov-2018-10-01/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/tak-daleko-ako-ma-povedu-konceky-prstov-2018-10-02/
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REpublika 100

TRAILER

30. 9. 2018 | 16.00 – 16.50 | Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra |

1. 10. 2018 |  9.00 – 9.50 | Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra |

1. 10. 2018  11.00– 11.50 | Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra |

Noc

circolando – transdisciplinary creation space, PORTUGALSKO
réžia: André Braga & Cláudia Figueiredo

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=2mIOcYiz0t8&t=2s
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/cechy-lezia-pri-mori-2018-09-30/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/cechy-lezia-pri-mori-2018-10-01/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/cechy-lezia-pri-mori-2018-10-01-11-00/
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Noc je časom snov, duchov, ale aj stretnutí s vlastným podvedomím a
egom. Noc je z pohľadu troch portugalských performerov a jedného dídžeja
časom outsiderov, ktorí sa nedokážu zaradiť do spoločnosti, aká žije cez deň.
A preto priestor arény vytvorený na scéne zo sto pneumatík naplní v unikátnom
pohybovom divadle fyzicky náročný a vyčerpávajúci boj o lepšie miesto vo
svete. 

REalita

TRAILER

30. 9. 2018 | 18.00 – 19.40 |DAB – Veľká sála | 

33 otáčok za minútu
a pár sekúnd

LIBANON & NEMECKO
text a réžia: Rabih Mroué & Lina Saneh

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=KXj4CXLLqHQ&t=2s
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/noc-2018-09-30/
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Akú stopu zanechá po sebe človek vo svete digitálnych technológií, keď
zomrie? Divadelná inštalácia bez hercov je koncertom nástrojov komunikácie
– mobilov, televízie a sociálnych sietí a REkonštrukciou portrétu zabitého
libanonského aktivistu.

REkonštrukcia

TRAILER

1. 10. 2018 | 16.30 – 17.30 | DAB – Štúdio |

1. 10. 2018 | 21.15 – 22.15 | DAB – Štúdio | 

Maďarský agát

MAĎARSKO
koncept a réžia: Kristóf Kelemen & Bence György Pálinkás

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=uxHo4dVbHio
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/33-otacok-za-minutu-par-sekund-2018-10-01/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/33-otacok-za-minutu-par-sekund-2018-10-01-21-15/
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Môže sa stať strom predmetom vášnivých politických diskusií? Tvorivé duo
mladých hviezd maďarskej divadelnej scény prichádza s číro politickým
divadlom s dávkou irónie a satiry. Zaoberá sa totiž vzťahom maďarského
národa k agátom. Hoci agát pochádza zo Severnej Ameriky, stal sa pre
Maďarov národným stromom a pre Viktora Orbána zasa zbraňou proti diktátu
Európskej únie. 

REakcia

TRAILER

2. 10. 2018 | 17.30 – 18.30 | Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra | 

2. 10. 2018 | 20.30 – 21.30 | Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra | 

Americký cisár

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=OzP_gVU_iUs
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/madarsky-agat-2018-10-02/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/madarsky-agat-2018-10-02-20-30/
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Štúdio 12 & Divadlo Pôtoň, SLOVENSKO
réžia: Iveta Ditte Jurčová

Útek státisícov obyvateľov Haliče odhaľuje jasné paralely s fenoménmi
súčasnej migračnej krízy. A v komornom priestore sú diváci spolu s päticou
hercov stiesnení ako pasažieri po okraj naplnenej lode plaviacej sa k pobrežiu
„zasľúbenej“ Ameriky. O to silnejšie pôsobia ich jednoduché a dojímavé
príbehy.

REtrospektíva

TRAILER

29. 9. 2018 | 16.00 – 17.15 | DAB – Štúdio | 

29. 9. 2018 | 21.00 – 22.15 | DAB – Štúdio |

KÚPIŤ VSTUPENKU

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=OYJ_YgPLV48
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/americky-cisar-2018-09-29/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/americky-cisar-2018-09-29-21-00/
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Stalker

Teatro Tatro, SLOVENSKO
scenár a réžia: Ondrej Spišák

Kultové Teatro Tatro s nenapodobiteľnou poetikou pozýva na návštevu do
tajuplnej „zóny“, v ktorej na vlastnú päsť dokážu prežiť iba ilegálni stalkeri. Sci-fi
klasika bratov Strugackých ožíva v tesnej blízkosti diváka, čo robí pobyt
a zážitky v zóne ešte podmanivejšími. 

REinkarnácia

TRAILER

30. 9. 2018 | 21.30 – 23.10 | Kasárne, zraz divákov pri bráne od
Dobšinského ulice o 21.00 | 

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/stalker-2018-09-30/
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Znovuzjednotenie Kóreí

Štátne divadlo Košice, SLOVENSKO
réžia: Júlia Rázusová

Krehké koalície aj zárodky opozičných nálad vznikajú medzi mužom a ženou
podobne ako medzi rozdelenými národmi. 26 mini-príbehov o medziľudských
vzťahoch, vzácna herecká súhra, text popredného francúzskeho autora v réžii
výraznej mladej slovenskej umelkyne. 

REvanš

TRAILER

2. 10. 2018 |  17.30 – 20.10 | DAB – Štúdio | 

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=Fgua4Ny6G2I
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/znovuzjednotenie-korei-2018-10-02/
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WOW!

Debris Company, SLOVENSKO
koncept a réžia: Jozef Vlk, choreografia: Stanislava Vlčeková

Súčasný tanec s filozofickými úvahami o civilizácii a človeku. Poetické texty
Eugena Gindla prúdia priestorom ako šepot slovných impulzov a pretavujú sa
do pôsobivých scénických obrazov. Silný vizuálny koncept sa nasycuje
pohybom tanečníkov a vyjadruje sa k snahe človeka stať sa namiesto
pozorovateľom – hýbateľom sveta. 

REflexia

TRAILER

3. 10. 2018 | 17.30 – 18.30 | DAB – Štúdio | 

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=KKssFYaUHNM
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/wow-2018-10-03/
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Ľudia, miesta a veci

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, SLOVENSKO
réžia: Marián Amsler

Príbeh mladej ženy, ktorá sa ocitne v liečebni pre drogovo závislých, je dnes
aktuálny – týka sa mnohých. Skvelé herecké výkony, veľkolepé scénografické
riešenie a tragický rozmer okorenený humorom odkrývajú dilemy súčasného
človeka, krízu rodiny, vzťahov, absenciu viery v Boha i vo vlastné schopnosti.

REsocializácia

TRAILER

1. 10. 2018 | 18.00 – 20.50 | DAB – Veľká sála | 

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.youtube.com/watch?v=A3HN0lEmjoA
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/ludia-miesta-veci-2018-10-01/
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Batacchio 

Cirk La Putyka, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA
réžia: Maksim Komaro

Virtuozita gymnastiky a vzrušujúca akrobacia, groteskné výstupy i kabaretné
hudobné čísla, prekvapenia magickými trikmi či živou komunikáciou s
obecenstvom. Skrátka, REtro klasického cirkusového sveta spred 100 rokov v
spojení s novým cirkusom v celej jeho rozmanitosti a pod taktovkou fínskeho
režiséra. 

REpublika 100

Festival extra

3. 10. 2018 | 19.30 – 20.40 | DAB v Nitre – Veľká sála | 

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/festival-extra-batacchio-2018-10-03/
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Sám a Esmeralda

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre,SLOVENSKO
réžia: Linda Keprtová

Jedna z najlepších inscenácií Starého divadla za posledné roky. Nápadité
a výrazne estetizujúce scénické riešenie, dynamická hudobná zložka
a prekvapujúco nové polohy účinkujúcich hercov vytvorili umelecky aj
myšlienkovo silné dielo vhodné nielen pre deti, ale aj pre dospelých,
ktoré prináša zaujímavé odkazy a posolstvo o nevyhnutnosti prekračovať
hranice všednosti a hľadať porozumenie medzi generáciami. 

REpublika 100

Sprievodný program

2.10 | 10.00 – 11.20 | Staré divadlo | 

KÚPIŤ VSTUPENKU

https://www.facebook.com/divadelna.nitra/
http://www.nitrafest.sk/domov/novinky//
https://www.instagram.com/divadelnanitra/
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/sam-esmeralda-2018-10-02/
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Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra prevzal 

prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica 

a primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč. 

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.

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

http://www.nitrafest.sk/
http://www.facebook.com/divadelna.nitra
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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.

http://www.nitrafest.sk/
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