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Divadelná Nitra sa uskutoční už o týždeň. Pripravený je aj bohatý sprievodný

program

Presahy medzi rôznymi druhmi umenia, presahy kultúry do
spoločnosti. Téma 30. ročníka Medzinárodného festivalu

Divadelná Nitra sa neodráža len v hlavnom programe, 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 miesta Nitry ožijú kultúrou a

spoločenskou debatou. Návštevníci festivalu i domáci môžu
počas prvého októbrového týždňa zažiť množstvo podujatí, ktoré

do mesta prinesie Divadelná Nitra a jej partneri.
 

Linda Durkáčová <durkacovalinda@gmail.com>
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Presahy Divadelnej Nitry 1992 – 2021

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.



 Deti si na Divadelnej Nitre prídu na svoje

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, o 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 dramaturg sprievodného programu Miroslav Zwiefelhofer.
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