
 
Divadelná Nitra – to je aj pank, debata a cirkus 

 

Presahy medzi rôznymi druhmi umenia, presahy kultúry do spoločnosti. 

Téma 30. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa neodráža 

len v hlavnom programe, ale je prítomná aj v bohatom sprievodnom 

programe. Ten počas šiestich festivalových dní – od 1. do 6. októbra – 

ponúkne divadlo, diskusie, koncerty, program pre deti a mladých, 

standupy či komentované prehliadky. 

 

Od bábkového divadla pre deti až po pankový koncert. Rôzne kúty Nitry ožijú 

kultúrou a spoločenskou debatou. Návštevníci festivalu i domáci môžu prvý 

októbrový týždeň zažiť množstvo podujatí, ktoré do mesta prinesie Divadelná 

Nitra a jej partneri. „Sprievodný program je priestorom určeným 

neprofesionálnemu a študentskému divadlu, lokálnym tvorcom, inštitúciám a 

partnerom, hudobným skupinám, diskusiám, nedivadelným formám umenia, 

ale aj množstvu iných aktivít, ktoré oživujú nielen Svätoplukovo námestie v 

Nitre, ale aj rôzne priestory vo viacerých častiach Nitry,“ približuje dramaturg 

sprievodného programu Miro Zwiefelhofer a pokračuje: „Zároveň ho však po 

druhýkrát organizujeme v špecifickej atmosfére protiepidemických opatrení. 

Návštevníkom chceme v prvom rade ponúknuť čo najpríjemnejšiu kombináciu 

diváckeho komfortu, kultúrneho zážitku a bezpečnosti. Pri nastavovaní 

protipandemických opatrení je, samozrejme, určujúce to, v akom stupni 

pandemického semafora sa bude náš okres nachádzať.“ Rovnako ako v 

minulých rokoch sa budú podujatia sprievodného programu najviac 

koncentrovať v centre mesta a v čase festivalového víkendu od 1. do 3. 

októbra. 

 

V sprievodnom programe sa nezabudne na okrúhle, 30. výročie festivalu, a to 

v nedeľu 3. októbra teoretickým podujatím Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 

2021 za účasti autorov pripravovanej jubilejnej publikácie. Dotyk s tvorcami 

prinesú doobedňajšie diskusie Artists talks vo foyeri Divadla Andreja Bagara. 

Pripravená je aj Veľká verejná debata Presahy / Transcendencies na tému 

festivalu so špeciálnymi hosťami, naživo aj streamovaná Denníkom N, ktorú 

bude v pondelok 4. októbra v Štúdiu DAB moderovať Oliver Rehák. 

 

Ako už na Divadelnej Nitre býva zvykom, chýbať nebude ani bohatý program 

pre deti. Pod hlavičkou Festival deťom prinesie viaceré predstavenia – 

rozprávku o obyčajnom Maxovi s neobyčajnou fantáziou Divočiny nezávislého 

divadelného zoskupenia ODIVO (sobota 2. októbra), rozprávku s pesničkami 



 

Smiech je najlepší liek Divadla ZáBaVKa (sobota 2. októbra), známu rozprávku 

Popolvár s netradičnými bábkami v podaní Divadla BABADLO (sobota 2. októbra), 

vzdušné laboratórium Aero pre všetkých, ktorí majú chuť si uletieť, od zoskupenia 

ODIVO (nedeľa 3. októbra), interaktívne rozprávania klauna Tomíka Cirkusové 

trampoty i jeho bublinový happening Bubli Rybačka (nedeľa 3. októbra) aj adaptáciu 

súčasnej francúzskej rozprávky Veľká továreň na slová (utorok 5. októbra). 

„Domáce Staré divadlo Karola Spišáka sa predstaví príbehom o moci slov, svete 

dospelých a svete detí. V tomto prípade chcem upozorniť, že domovské priestory 

divadla sú stále v rekonštrukcii, na festivale ho preto budú diváci mať možnosť 

vidieť špeciálne v priestoroch Štúdia Divadla Andreja Bagara,“ ozrejmuje 

Zwiefelhofer. 

 

Súčasťou Festivalu deťom bude aj celodenný integračný workshop pre zrakovo 

znevýhodnené a vidiace deti Darujem ti tulipán a bubnovačka s Thierrym Ebamom 

na námestí v piatok 1. októbra, dospelí môžu v sobotu 2. a v nedeľu 3. októbra na 

námestí navštíviť prostredie pre vidiacich a nevidiacich Black Box výbeh. Mladým 

bude v rámci sprievodného programu venovaná sobota 2. októbra v priestoroch 

Synagógy. Divadelné súbory zo Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského 

v Nitre uvedú v rámci sekcie Mladé divadlo inscenácie Príbeh o láske a tme, Dora 

a Diaboliáda.  

 

Dospelí si môžu zase v piatok 1. októbra v Zoborskom kláštore vychutnať 

tragikomédiu Druhá smrť Jany z Arcu Nového divadla o tom, čo plánoval Boh so 

svojím synom Ježišom, s Janou z Arcu a s katom, alebo v utorok 5. októbra v 

Štúdiu DAB bábkové divadlo o časoch konca druhej svetovej vojny Dukla, údolie 

smrti v podaní Dezorzovho lútkového divadla. „Ide o jedinečný súbor na Slovensku, 

ktorý ponúka trochu iné bábkové divadlo, než na aké sú diváci bežne zvyknutí. 

Pracuje s odkazmi na popkultúru, tvorí spôsobom, pri ktorom sa využíva 

videoprojekcia a nové divadelné princípy. Ich Dukla, údolie smrti prináša menej 

humoru, než sú ich fanúšikovia zvyknutí, práve to však dokazuje, že súbor sa stále 

posúva,“ vysvetľuje Zwiefelhofer. „Dezorzovia“ v tomto prípade spracovávajú tému 

Slovenského národného povstania a druhej svetovej vojny. Aj pri tejto vážnej téme, 

ktorou pripomínajú, že vojna, násilie a smrť nepoznajú jazyk či národnosť, však 

dokážu mať istú mieru nadhľadu. Príbeh o mileneckom vzťahu medzi rómskym 

hudobníkom z Košíc a nemeckým dôstojníkom Wehrmachtu totiž ponúkne občas aj 

priestor na jemný úsmev.  

 

Večerné pódium na Svätoplukovom námestí bude patriť koncertom kapiel. Program 

otvorí v sobotu 2. októbra skupina Sto múch. „Je to pomerne veselá 

banskobystrická hudobná skupina, ktorú môžeme považovať za ekologický funky-



 

underground s dominantnými horehronsko-podpolianskymi vplyvmi. V nedeľu 3. 

októbra sa predstaví Genius Locci. Skupina, ktorá spája prvky dream popu a indie, 

sa mala na festivale zúčastniť už minulý rok a my veríme, že tohtoročný pokus už 

neprekazí počasie ani pandémia. Hudobný program uzatvorí v nedeľu večer koncert 

skupiny Vydrapená Bužírka Punk System. Hudobná skupina, ktorá sa definuje ako 

antišportová legenda, prinesie kombináciu recesie a panku,“ hovorí Zwiefelhofer. 

 

Humor v programe zastúpia standupové vystúpenia Sama Trnku, Petra Petiara 

Lachkého a Gaba Žifčáka v piatok 1. októbra a párová standupová komédia dvojice 

Simona Salátová a Joe Trendy v stredu 6. októbra, všetko v Štúdiu DAB. 

 

 

 

 

Komentovaná prehliadka Kde prebýva kultúra (sobota 2. októbra) zase vezme 

záujemcov do sídiel nitrianskych kultúrnych centier, ktoré formujú kultúrne 

prostredie mesta – od Starého divadla Karola Spišáka v Nitre až po nový bod.K7. 

Vo Vile K, funkcionalistickej vile pomenovanej po bývalých vlastníkoch manželoch 

Kollmannovcoch, prebehne v pondelok 4. a v utorok 5. októbra jedno z podujatí 

kandidatúry Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 Nitra minulá / Príbehy 20. 

storočia, v rámci ktorého sa budú premietať rozhovory a prezentácia 

dokumentárneho projektu s pamätníkmi, svedkami udalostí 20. storočia. 

 

Na Kupeckej ulici bude v piatok 1. októbra pripravená séria podujatí – koncertov, 

čítaní, diskusií – pod názvom KníhKupecká. Okrem toho sa v Nitre počas festivalu 

bude konať viacero podujatí jeho spoluorganizátorov, ako aj online eventy.  

 

„Nový rozmer dostala naša každoročná spolupráca s inštitúciami sídliacimi v meste. 

Festival totiž spolupracuje s tímom kandidatúry Nitry na titul Európske hlavné mesto 

kultúry 2026. Vďaka tomu sa k tradičným partnerom, ako Divadlo Andreja Bagara 

v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Krajské osvetové stredisko v Nitre, 

Ponitrianske múzeum, Nitrianska galéria či Krajská knižnica Karola Kmeťka, pridali 

partneri noví – napríklad Slovenské poľnohospodárske múzeum, ktoré počas 

soboty pripraví program Babie leto. Počas neho si návštevníci vyskúšajú tradičné 

remeslá spojené s príchodom jesene – moržovanie kukurice alebo výrobu 

postavičiek zo šúpolia. Pre najmenších budú pripravené tematické tvorivé dielne a 

spoločenské hry. V prípade priaznivého počasia spestrí program púšťanie 

šarkanov. Nebude chýbať možnosť zviezť sa vlakom Nitrianskej poľnej železnice,“ 

dodáva Miro Zwiefelhofer. 

 



 

Podrobný program nájdete na stránke festivalu www.nitrafest.sk. 

 

Ak sa extrémne nezhorší situácia, platí, že podujatia organizované v exteriéroch sa 

organizujú v režime dostupnom pre všetkých návštevníkov, interiérové sú dostupné 

pre tých, ktorí sú očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia covid-19. 

Samozrejmosťou sú dezinfekčné prostriedky pri vstupe do jednotlivých priestorov, 

ako aj povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest. Aj z tohto dôvodu odporúčame 

všetkým divákom príchod na vybrané podujatie s dostatočným predstihom (cca 15 

minút), keďže opatrenia môžu spomaliť ich vstup. Pri vybraných neplatených 

podujatiach navyše ponúkame možnosť rezervovať si miesto. Rezervácia je možná 

na stránke goout.net, na ktorej sa dajú aj zakúpiť lístky na platené podujatia. 

 

--------------------------- 

 

Tridsiaty ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja 

Bagara v Nitre (vo Veľkej sále aj v Štúdiu), na Svätoplukovom námestí, 

v priestoroch Zoborského kláštora, v Kultúrnom dome Párovské Háje, vo Vile K, 

v Synagóge, na Kupeckej ulici, ale aj u ďalších partnerov festivalu (Krajské 

osvetové stredisko v Nitre, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Nitrianska 

galéria, Ponitrianske múzeum, Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre).  

 

Asociácia Divadelná Nitra a spoluorganizátori zabezpečia dodržiavanie všetkých 

hygienických a protiepidemických opatrení počas konania Medzinárodného festivalu 

Divadelná Nitra 2021 v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu verejného 

zdravotníctva SR, s úpravami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Nitre, s epidemickou vyhláškou riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre 

a s platnými vyhláškami spoluorganizátorov. Viac informácií o opatreniach na 

www.nitrafest.sk. 

 

Pre návštevu podujatí Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2021 

organizovaných priamo festivalom platí: v interiéri režim OTP (očkovaní, testovaní, 

prekonali ochorenie covid-19), v exteriéri režim základ (bez obmedzení). 

 

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť online prostredníctvom 

predajne siete GoOut a od 6. 9. 2021 aj v pokladnici festivalu (bod.K7, Štefánikova 

trieda 7) v pracovných dňoch v čase od 15.00 do 17.00. Vzhľadom na zvýšenú 

bezpečnostnú pozornosť odporúčajú organizátori zakúpiť vstupenky online.  

 

 

http://www.nitrafest.sk/


 

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2021 prevzali 

prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová,  

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica  

a primátor mesta Nitra Marek Hattas. 

 

Hlavný organizátor 

Asociácia Divadelná Nitra 

 

Hlavní spoluorganizátori 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre 

Nitriansky samosprávny kraj, mesto Nitra 

 

Spoluorganizátori 

Botanická záhrada pri SPU v Nitre; Divadelný ústav Bratislava; Divadlo iks, 

Bratislava; Dni architektúry; Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre; Krajské 

osvetové stredisko v Nitre; Nitra 2026; Nitrianska galéria; Nitrianska organizácia 

cestovného ruchu; Nitrianske kultúrne dedičstvo, o. z.; Očami prírody, o. z.; 

Ponitrianske múzeum v Nitre; Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom; Slovenské 

poľnohospodárske múzeum v Nitre; Spojená škola internátna pre žiakov so 

zrakovým postihnutím, Bratislava; Turistické informačné centrum Nitra; Vila K, o. z.; 

ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre; ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre 

 



 

 

 
 

 


