ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA
A

30. 4. 2019
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────
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Link na

Vás pozývajú
zúčastniť sa na projekte

prihlásenie:
https://www.survio
.com/survey/d/J6Y
5F2A9O2K8Q5R0T

S INSCENÁCIOU

DUBČEKOVA JAR
RÉŽIA: MILAN SLÁDEK

Program aktivít projektu
Utorok 30. 4. 2019
13.00  DAB, parkovisko pri služobnom vchode, odchod študentov do Banskej
Bystrice
15.00 – 17.15 hod.  Kaviareň Bohemia, Opera Banská Bystrica, diskusie
a workshopy s lektormi
18.30 – 20.00 hod. – účasť na predstavení
20.15. - 21.00 hod. Kaviareň Bohemia, Opera Banská Bystrica, diskusia
s profesorom Milanom Sládkom a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou
21.10 – 22.00 hod. – odchod do Nitry
História je matkou poznania. Ak vieme, čo sa udialo v minulosti, rozumieme
tomu, čo sa deje v prítomnosti. Najväčšie poznanie dejín nám sprostredkujú ich
očití svedkovia, ktorí na vlastnej koži minulé udalosti prežili. V písaných textoch sa
dočítame fakty, dátumy, mená, počty, ale kto nám sprostredkuje skutočné pocity
aktérov minulých udalostí?
Divadelná inscenácia Dubčekova jar prináša autentickú, autorskú
umeleckú výpoveď jedného z najvýznamnejších slovenských divadelných umelcov
s medzinárodným renomé – autora scenára, režiséra, herca - míma a pedagóga v
jednej osobe, profesora Milana Sládka. V poetickej scénickej básni vytvára spolu
so svojimi mladými spoluúčinkujúcimi živé obrazy udalostí v našej spoločnosti od
skončenia druhej svetovej vojny podnes. Predstavenie je silným vizuálnym a
pohybovo-hudobným dielom s použitím najmodernejších technologických
postupov, ktorého cieľom je, aby si divák odniesol predovšetkým hlboký
emocionálny zážitok ako memento našej dejinnej skúsenosti.

VIAC INFO O PROJEKTE
Lucia Valková
0949 851 111
valkova@nitrafest.sk

Doplňujúce informácie
Projekt AKO NA DIVADLO
V NITRE 2019 je súčasťou
celoročného projektu neformálneho
vzdelávania o divadle. Pripravuje ho
Asociácia Divadelná Nitra a je
určený študentom stredných
a vysokých škôl z rôznych miest
Slovenska, ako aj širokej verejnosti.
Celoročný projekt AKO NA
DIVADLO 2019 pozostáva zo
štyroch samostatných častí, ktorých
cieľom je ponúknuť najrozmanitejšie
aktivity a osloviť rôzne cieľové
skupiny.

