
ORGANIZÁCIA FESTIVALU
• hlavný organizátor: 1 subjekt
• hlavní spoluorganizátori: 3 subjekty
• spoluorganizátori: 19 subjektov
• kurátori: 4 ľudia
• členovia štábu: 23 ľudí
• spolupracovníci: 24 jednotlivcov a firiem
• technický a obslužný personál programu: 

102 ľudí
• dobrovoľníci: 30 ľudí

PODPORA
donori: Fond na podporu umenia ako hlavný 
partner a 19 inštitúcií a fondov zo Slovenska 
a zo zahraničia
hlavní mediálni partneri: 5 subjektov
mediálni partneri: 10 subjektov
partneri z podnikateľskej a verejnej sféry: 24 
firiem a inštitúcií

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
• 30. ročník
• jedno z najvýznamnejších kultúrnych 

podujatí na Slovensku
• rezonujúca téma
• konceptuálny charakter
• jedinečný program
• príťažlivé diskusné akcie
• originálne aktivity vzdelávacích projektov
• vysoká návštevnosť
• bezpečný priebeh
• záštitu nad festivalom prevzali prezidentka 

Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, 
predseda Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milan Belica a primátor Mesta Nitra 
Marek Hattas

HLAVNÝ PROGRAM
Vojna a mier (Slovensko), ICARUS 
(Slovensko, Česká republika, Francúzsko), 
Drotár (Slovensko), Zelená je tráva 
(Slovensko, Írsko, Belgicko, Slovinsko), 
Borodáč alebo Tri sestry (Slovensko), 
Lebensraum (Slovensko), Očitý svedok 
(Česká republika), Čepiec (Slovensko), 
Necropolis (Francúzsko, Izrael, Bielorusko), 
Sieť (Francúzsko)

10 inscenácií — 10 predstavení — 8 krajín
1 366 divákov — návštevnosť 86 %

SPRIEVODNÝ PROGRAM
• Festival deťom 

divadelné predstavenia, výtvarné a hudobné 
workshopy, aktivity pre deti predškolského 
a školského veku

• Divadlo mladých 
divadelné predstavenia študentov 
umeleckých škôl

• Koncerty a stand-up 
hudobné koncerty rôznych žánrov a stand-
up vystúpenia

• Umelecké intervencie vo verejnom 
priestore

• Komunitné podujatia 
komentovaná prechádzka, komunitné 
podujatia spoluorganizátorov

• Diskusie 
Veľká verejná debata na tému festivalu 
v spolupráci s hlavným mediálnym 
partnerom — Denníkom N; diskusie 
s tvorcami po predstaveniach hlavného 
programu

28 podujatí —  
14 161 návštevníkov (z toho 11 550 online)

PRACOVNÝ PROGRAM
• Artists talks s tvorcami inscenácií, 

kurátormi programu a účastníkmi 
vzdelávacích podujatí

• Theory event Presahy Divadelnej Nitry 
1992 − 2021

4 podujatia — 151 účastníkov

VZDELÁVACÍ PROGRAM
• V4@Theatre Critics Residency naživo 
• Be SpectACTive! — Divácka programová 

rada
• Darujem ti tulipán
• Aj toto je umenie

41 podujatí — 260 účastníkov

ÚČINKUJÚCI A ÚČASTNÍCI
• účinkujúci v hlavnom programe: 201
• účinkujúci v sprievodnom programe: 150
• individuálni hostia festivalu: 13 (z toho 2 zo 

zahraničia)
• novinári: 6

MEDIÁLNE VÝSTUPY A KAMPAŇ
• reprezentatívne mediálne výstupy 

v internetových, printových 
a audiovizuálnych médiách na Slovensku: 80, 
v zahraničí: 10

• počet uverejnených inzercií v printových 
médiách: 3

• počet odvysielaných 30’ spotov 
v televíziách: 978

• počet odvysielaných 30’ spotov v rozhlase: 125
• počet zobrazení bannerov: 750 000 impresií
• 7 bannerov na 2 internetových adresách
• TV reportáž Festivalové minúty RTVS: 3 

(odvysielané 9x), TV relácia Umenie
• špeciálne prílohy — 4 strany Denník N, 

2 strany MY Nitrianske noviny
• videodenník ADN: 6

NÁVŠTEVNOSŤ STRÁNOK
WWW.FACEBOOK.COM/DIVADELNA NITRA
• počet fanúšikov: 6088 zo 45 krajín

WWW.INSTAGRAM.COM/DIVADELNA NITRA
• počet sledujúcich: 1164

WWW.NITRAFEST.SK
• január — október 2021: 

11 265 originálnych prístupov 
(jednotlivcov) z 54 krajín 
16 899 návštev 
33 901 zobrazení jednotlivých stránok (klikov)

• z toho: 6. september — 6. október 2021: 
3 845 originálnych prístupov 
(jednotlivcov) z 46 krajín 
7 123 návštev 
denný priemer návštev — 220 
najvyšší počet návštev počas dňa — 412 
(1. október 2021) 
18 459 zobrazení jednotlivých stránok (klikov)

k 10. 11. 2021
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