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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.
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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.
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 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.
 
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
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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.

Sprievodný program pre dospelých

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
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Košíc a nemeckým dôstojníkom Wehrmachtu totiž ponúkne občas aj priestor
na jemný úsmev.
 

Koncerty na Divadelnej Nitre

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, ostáva len
veriť, 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.
.
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Hygienické opatrenia

Ak sa extrémne nezhorší situácia, platí, že podujatia organizované
v exteriéroch sa organizujú v režime dostupnom pre všetkých návštevníkov,
interiérové sú dostupné v režime OTP, teda 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 neplatených podujatiach v interiéri
ponúkajú organizátori možnosť rezervovať si miesto. Rezervácia je možná na
stránke goout.net, na ktorej sa dajú aj zakúpiť vstupenky na platené podujatia.
.
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bod.K7 je oficiálne otvorený

Oficiálne sme otvorili priestor pre kultúru, kreativitu a komunitu bod.K7  Dňa
14. 9. 2021 prebehla tlačová konferencia pre novinárov, kde sme privítali aj
zástupcov niektorých divadiel, ktoré budete môcť vidieť aj na tohtoročnej
Divadelnej Nitre. Vo večerných hodinách sme priestor sprístupnili priateľom
Asociácie a následne aj verejnosti, kedy primátor Nitry Marek Hattas bod.K7
slávnostne otvoril. Donorom, individuálnym darcom v crowdfundingovej
kampani StartLab a všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu a dúfame, že
sa budeme s stretávať aj na našich podujatiach. Ďakujeme aj kapele LUVVER
za spríjemnenie večera. Novinky a všetky informácie o novom nitrianskom
kultúrnom priestore nájdete na webovej stránke www.bodk7.sk.

https://www.facebook.com/kulturnypriestorbod.K7/?__cft__%5B0%5D=AZXfb8U7_Ex6EhVhfnlhyZiY9wMJKrtaBhJAMFLKFQiz06BalxJVvn1FXpXbyjcyvN3fzCEzgjyAgccypt--_jBe-5oB-pm7FohcWJMBaw5zjs7lq8LttQVcqGGR_zWwgOs_xkHiC50DfKlZA5w_NEDyPRWA5ZVF6D8iZ0Z6Oke43fDYhqXcKrcgYB3NqfDA4dw&__tn__=kK-R
http://www.bodk7.sk/
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Tínedžeri majú čoskoro premiéru

Svetová premiéra novej tanečnej inscenácie ICARUS reflektuje tému slobody –
hraníc slobody a individuálnej alebo kolektívnej cesty k nej. Skupina tínedžerov
z Nitry a Prahy pod vedením trojice umelcov z troch krajín odkrýva divákom
vlastné pocity z dnešnej doby i prichádzajúcej dospelosti.
 
Inšpiráciou je mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ktorý na scéne nie je
ilustratívne prerozprávaný, ale stal sa východiskom na kombináciu symboliky a
abstrakcie. Vo štvrtok 23.9. odcestovala skupina tínedžerov z Nitry na skúšky
do Prahy. Premiéra inscenácie sa uskutoční už 26.9. v Prahe a 2.10. na
Divadelnej Nitre.

Svetová premiéra novej tanečnej inscenácie ICARUS reflektuje tému slobody –
hraníc slobody a individuálnej alebo kolektívnej cesty k nej. Skupina tínedžerov
z Nitry a Prahy pod vedením trojice umelcov z troch krajín odkrýva divákom
vlastné pocity z dnešnej doby i prichádzajúcej dospelosti.
 
Inšpiráciou je mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ktorý na scéne nie je
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ilustratívne prerozprávaný, ale stal sa východiskom na kombináciu symboliky a
abstrakcie. Vo štvrtok 23.9. odcestovala skupina tínedžerov z Nitry na skúšky
do Prahy. Premiéra inscenácie sa uskutoční už 26.9. v Prahe a 2.10. na
Divadelnej Nitre.
.

Zelená je tráva alebo Načo umývať pohárik od jogurtu, keď niekto lieta
štyrikrát za rok do Thajska

Od 22. septembra sa v Nitre pripravuje svetová premiéra novej koprodukčnej
inscenácie v réžii slovenskej choreografky a režisérky Petry Fornayovej, ktorá
hľadá odpoveď na otázku, čo našu rozmaznanú civilizáciu presvedčí o zmene
nastaveného diskurzu, pýta sa na vzťah medzi slobodou jednotlivca a jeho
zodpovednosťou – za spoločnosť, za budúce generácie, za životné prostredie.
Existujú riešenia postupujúcej ekologickej krízy? Vo štvrtok 23.9. pricestoval
tvorivý tím do Nitry, kde sa v KD Párovské Háje budú konať skúšky inscenácie.
Slávnostná premiéra sa uskutoční v nedeľu 3. októbra. 
.
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Je dôležité robiť dobro

Neodmysliteľnou súčasťou Divadelnej Nitry sú dobrovoľníci. Vďaka nim je
práca pri organizovaní aktivít Asociácie i samotného festivalu jednoduchšia a
príjemnejšia. Dobré skutky sa naozaj dejú a vy môžete byť toho súčasťou!
Od 16. 9. do 22. 9. prebiehal na celom Slovensku týždeň dobrovoľníctva.
Ďalších 10 dní bude prebiehať od 27.9. do konca Divadelnej Nitry. Ste vítaní. 
https://nitrafest.sk/projekty/dobrovolnici-a-mladez-dobrovolnici/

International Theatre Festival

DIVADELNÁ NITRA 2021

1. - 6. october

Presahy / Transcendencies

 

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra 2021 prevzali
prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, 

https://nitrafest.sk/projekty/dobrovolnici-a-mladez-dobrovolnici/
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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
.
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