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Chcete sa podieľať na príprave programu najväčšieho medzinárodného divadelného 
festivalu na Slovensku? Chcete sa vyjadriť k tomu, aké inscenácie sa predvedú stovkám 
divákov v programe Divadelnej Nitry? Radi by ste nazreli do „zákulisia“ festivalového 
kurátorstva? A záleží Vám na tom, čo sa deje v meste, v ktorom žijete?  

Asociácia Divadelná Nitra, hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, 
vydáva výzvu na zapojenie sa do DIVÁCKEJ PROGRAMOVEJ RADY, ktorá bude 
participovať na dramaturgickom výbere programu 31. ročníka festivalu. Výzva je určená 
Nitriankam a Nitranom, ale aj osobám so vzťahom k mestu (študujúci, pracujúci v Nitre 
alebo v okolí).  

Čo je Divácka programová rada?  

Skupina aktívnych divákov, ktorá sa od roku 2019 spolu s Radou kurátorov, teda 
profesionálmi zodpovedajúcimi za dramaturgiu festivalu spolupodieľajú na výbere 
festivalového programu . Aj v roku 2022 členovia Diváckej programovej rady vedení 
koordinátorom odporučia 4 diela na zaradenie do programu festivalu.  

Skupinu tvorí zhruba 20 členiek a členov, ktorých každoročne dopĺňajú noví 
záujemcovia. Tvoria ju ľudia, ktorí sa zaujímajú o kultúru bez ohľadu na svoje odborné 
znalosti, vek, či iné kritériá. Ľudia, ktorí hľadajú niečo viac ako pohodlné sledovanie 
predstavení z hľadiska a chcú prispieť k tomu, aby sa Nitra etablovala v sieti európskych 
kreatívnych a kultúrnych samospráv. 

Čo sa očakáva od členov Diváckej programovej rady?   

● zúčastňovať sa na stretnutiach Diváckej programovej rady (cca 7 stretnutí v 
priebehu februára až júla 2022, následne na jeseň 2022 cca 3 stretnutia);   

● sledovať záznamy inscenácií a predstavenia naživo (približne 12-16 diel v 
skupine)   

● prezentovať svoje názory, konfrontovať ich s profesionálmi (festivalovými 
kurátormi a umelcami);   

● komunikovať s Radou kurátorov a organizátormi festivalu;  
● zdieľať a sprostredkovať svoje názory, zážitky, pozorovania z účasti na projekte 

prostredníctvom sociálnych sietí; 
● zúčastniť sa na festivale a na diskusiách a iných podujatiach festivalu;   
● zapojiť sa do festivalovej komunity a participovať na rozvoji festivalu Divadelná 

Nitra; 
● stáť pri zrode bodu.K7 - priestoru pre kultúru, kreativitu a komunitu a formovať ho 

aj svojimi názormi. 

 



 

Profil člena Diváckej programovej rady: 

● Vek nad 15 rokov   
● Vzťah k Nitre (bydlisko, miesto štúdia alebo práce)   
● Prirodzený záujem o umenie, snaha vyjadriť svoj názor (nie sú potrebné znalosti 

z oblasti divadelného umenia)  

Prečo by ste sa mali zapojiť?   

● Získate možnosť aktívne participovať na kultúrnom dianí v meste, ovplyvniť 
smerovanie najvýznamnejšieho kultúrneho podujatia v Nitre;   

● Získate predstavu o dramaturgii, manažmente festivalov a kultúrnych centier;  
● Oboznámite sa so súčasnou zahraničnou i slovenskou umeleckou scénou; 
● Nadobudnete cenné praktické informácie pri komunikácii s festivalovými 

tvorcami, slovenskými i zahraničnými umelcami;   
● Budete mať možnosť nazrieť do procesu tvorby medzinárodných koprodukcií; 
● Absolvujete príjemné, priateľské stretnutia, vytvoríte si nové priateľstvá s ľuďmi s 

podobnými názormi a stanete sa základom festivalovej komunity;   
● Tí, ktorí chcú byť ešte aktívnejší, budú mať možnosť zapojiť sa aj do ďalších 

aktivít festivalu, ako napr. do dobrovoľníctva, možnej praxe počas roka, prípadne 
do práce v štábe festivalu (podľa aktuálnej situácie);   

● Dostanete vstupenky na divadelné predstavenia festivalu a na partnerské 
predstavenia počas roka.  

 

Praktické informácie k prihláške:  

Uzávierka: 15. 2. 2022.   

Stačí poslať jednoducho mail na adresu: zwiefelhofer@nitrafest.sk (predmet mailu 
DIVÁCKA PROGRAMOVÁ RADA). Následne Vám odošleme stručný prihlasovací 
formulár. Prvé stretnutie je plánované na 24. 2. 2022. 

 

Projekt BeSpectACTive! Divácka programová rada je súčasťou štvorročného 
medzinárodného projektu Be SpectACTive! (2018 – 2022) podporovaného Európskou 
úniou a programom Kreatívnej Európy. Asociácia Divadelná Nitra sa na ňom zúčastňuje 
spoločne s ďalšími 18 medzinárodnými partnermi – zástupcami významných európskych 
kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Projekt je zameraný na oblasť participatívnej 
dramaturgie, aktívneho občianstva a rozvoj publika. 

 

Pre viac informácií kontaktujte koordinátora Diváckej programovej rady:  

Miro Zwiefelhofer, 0949 851 111,  zwiefelhofer@nitrafest.sk  

 


