
 
William Shakespeare rozozvučí elektrické gitary a bicie  

 
Známi herci Ľuboš Kostelný, David Hartl, Alena Pajtinková a ďalší 
ponúknu netradičný pohľad na dielo slávneho dramatika Williama 
Shakespeara. Záverečný koncert Medzinárodného festivalu Divadelná 
Nitra (25. – 30. 9.) prinesie zhudobnené sonety a výstupy z jeho 
známych hier. 

 
Z premiéry na Letných shakespearovských slávnostiach priamo na 
Divadelnú Nitru pricestuje netradičný projekt, ktorý stavia do popredia hudbu 
z inscenácií naštudovaných v rámci týchto slávnosti. Hry Komédia omylov, 
Večer trojkráľový, Kupec benátsky, Dvaja páni z Verony, Romeo a Júlia či 
Oko za oko spoznajú návštevníci z novej perspektívy.  

 
Autorské divadelno-hudobné predstavenie Shakespeare Koncert ponúkne 
zmes skladieb, medzi nimi aj po prvýkrát zhudobnené Shakespearove 
sonety, archívne videozáznamy a herecké výstupy v podaní umelcov, pre 
ktorých sú hudba a herectvo rovnako dôležitými územiami. Alena Pajtinková, 
Daniel Žulčák, Tomáš Grega, Ľuboš Kostelný, Vladislav Plevčík a David 
Hartl sa predstavia ako členovia hudobnej skupiny, ktorá interpretuje verše 
alžbetínskeho dramatika spôsobom zaujímavým nielen pre fanúšikov 
divadla. „U Shakespeara bol každý herec okrem herectva zdatný aj v ďalších 
umeleckých profesiách, ktoré vyšli z divadla a dnes existujú ako samostatné 
javiskové tvary – spev, tanec, hudba, akrobacia či stand-up comedy. A práve 
všetky tieto prvky nájdete v našom predstavení,“ hovoria tvorcovia projektu. 
Autormi hudby sú Róbert a Peter Mankoveckí a Marián Čekovský. 

 
Shakespeare Koncert, ktorý sa bude konať vo Veľkej sále Divadla Andreja 
Bagara v Nitre uzavrie program 29. ročníka Medzinárodného festivalu 
Divadelná Nitra. Vstupenky naň sú v predpredaji v sieti GoOut. Ďalšie 
koncerty pripravené v rámci sprievodného programu sa odohrajú na 
Svätoplukovom námestí. Návštevníci si tam môžu vychutnať vystúpenie 
kapiel Genius Locci, La3no Cubano či súrodencov Mareka a Martina 
Geišbergovcov. 

 
Dvadsiaty deviaty ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa bude 
konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Divadla Jozefa Gregora 
Tajovského vo Zvolene, Synagógy, Vily K a na Svätoplukovom námestí. 

 



 

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť online 
prostredníctvom predajne siete GoOut a od 7. 9. 2020 aj v pokladnici 
festivalu (hlavný vchod Divadla Andreja Bagara v Nitre) v čase od 15.00 do 
17.00. Vzhľadom na zvýšenú bezpečnostnú pozornosť odporúčajú 
organizátori vstupenky zakúpiť online. 

 
Asociácia Divadelná Nitra zabezpečí dodržiavanie všetkých hygienických 
a protiepidemických opatrení počas konania Medzinárodného festivalu 
Divadelná Nitra 2020 v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu 
verejného zdravotníctva SR a Divadla Andreja Bagara v Nitre. Viac 
informácií o opatreniach na www.nitrafest.sk. 

 

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 


