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ORGANIZÁCIA FESTIVALU
►►hlavný organizátor: 1
►►hlavní spoluorganizátori: 4 subjekty
►►spoluorganizátori: 26 subjektov
►►kurátori a spolupráca: 4 ľudia
►►členovia štábu: 23
►►spolupracovníci: 76 jednotlivcov a firiem
►►technický a obslužný personál programu:
110 ľudí́
►►dobrovoľníci: 60
PODPORA
►►donori: 19 inštitúcií
►►hlavní mediálni partneri: 5 subjektov
►►mediálni partneri: 13 subjektov
►►partneri z podnikateľskej a verejnej sféry:
44 firiem a inštitúcií
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
►► 28. ročník
►► 6 dní
►►jedno z najvýznamnejších kultúrnych
podujatí na Slovensku
►►rezonujúca aktuálna téma
►►konceptuálny charakter
►►druhovo i žánrovo rozmanitý program
►►príťažlivé diskusné akcie
►►originálne aktivity vzdelávacích projektov
►►vysoká návštevnosť
►►záštitu nad festivalom prevzal predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
Milan Belica a primátor Mesta Nitra
Marek Hattas
HLAVNÝ PROGRAM
►►Sternenhoch (Česká republika)
►►Hlbiny (Česká republika)
►►Bez adresy – hra na tuláka (Maďarsko)
►►Druhý pokus o telovýchovu (Nemecko)
►►Svätá Špageta (Poľsko)
►►Človek z Podoľska (Rusko)
►►Bakchantky (Slovensko)
►►Biblia (Slovensko)
►►eu.genus (Slovensko)
►►Hlava XXII (Slovensko)
►►Moral Insanity (Slovensko)
►►Príbehy stien (Slovensko)
12 inscenácií – 20 predstavení – 6 krajín
3 555 divákov – návštevnosť 91,27 %

SPRIEVODNÝ PROGRAM
►►Festival deťom
divadelné predstavenia, koncerty, čítanie,
filmy, workshopy, tvorivé a zábavné
hry a aktivity pre deti predškolského
a školského veku
►►Zaži, zapoj sa, vzdelaj sa
výstavy, inštalácie, čítanie, workshopy –
podujatia vytvorené pre zažitie inej
atmosféry v meste a ako inšpirácia niečo
nové vyskúšať a naučiť sa
►►Nitrianska biela noc
Mladé divadlo, koncerty, Balónový
sprievod a prehliadky Nitrianskej galérie,
Ponitrianskeho múzea a Synagógy
►►Koncerty, divadlo
hudobné koncerty rôznych žánrov
a divadelné predstavenia pre všetky
vekové kategórie
►►AGORA Nitra: Diskutuj,
aktivizuj seba a inšpiruj iných
séria verejných diskusií a na tému festivalu
v spolupráci s partnermi: Amnesty
International, Esorg, Post Bellum SK,
Mareena, Nadácia Milana Šimečku, Nadace
partnerství – Stromy svobody, Fórum
náboženstiev sveta – Slovensko, SFPA,
Denník N, .týždeň
58 podujatí – 2 017 návštevníkov
PRACOVNÝ PROGRAM
►►diskusie divákov s tvorcami
po predstaveniach
►►Artists talks s tvorcami inscenácií
a účastníkmi vzdelávacích podujatí
►►pracovné stretnutia
26 podujatí – 1 227 účastníkov
VZDELÁVACÍ PROGRAM
►►V4@Theatre Critics Residency
►►Be SpectACTive! – Divácka programová
rada
►►Be SpectACTive! – Ako na tanec
►►Ako na divadlo
►►Darujem ti tulipán
►►Aj toto je umenie
►►Škola svetelného dizajnu
31 podujatí – 278 účastníkov

ÚČINKUJÚCI A ÚČASTNÍCI
►►účinkujúci v hlavnom programe: 155
►►účinkujúci v sprievodnom programe: 177
►►individuálni hostia festivalu: 36
z toho zahraničie 16, Slovensko 20
►►novinári: 26
MEDIÁLNE VÝSTUPY A KAMPAŇ
►►reprezentatívne mediálne výstupy
v internetových, printových a audiovizuálnych médiách na Slovensku: 100
►►v zahraničí reflexia aktuálne prebieha
►►počet uverejnených inzercií v printových
médiách: 5
►►počet odvysielaných 30’ spotov
v televíziách: 325
►►v rozhlase: 220
►►počet zobrazení bannerov: 2 600 000
impresií
►►17 bannerov na 21 internetových adresách
►►špeciálne prílohy — 4 strany Denník N,
2 strany MY Nitrianske noviny
NÁVŠTEVNOSŤ STRÁNKY
WWW.FACEBOOK.COM/DIVADELNA NITRA
►►aktuálny stav počtu fanúšikov FB stránky:
5 084 zo 45 krajín
►►maximálny dosah príspevku: 40 000,
31 900 videní videa
NÁVŠTEVNOSŤ STRÁNKY
WWW.NITRAFEST.SK
►►január – 7. október 2019:
19 769 originálnych prístupov
(jednotlivcov) z 89 krajín
26 723 návštev
72 823 zobrazení jednotlivých stránok
(klikov)
►►z toho: 1. september – 4. október 2019:
6 998 originálnych prístupov
(jednotlivcov) z 59 krajín
10 612 návštev
denný priemer návštev – 371
najvyšší počet návštev počas dňa – 798
(27. september 2019)
38 990 zobrazení jednotlivých stránok
(klikov)

k 31. 10. 2019

