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     Aj tento rok môže program Divadelnej Nitry spoluvytvárať široká verejnosť.  

Nitrianske publikum opäť zohrá dôležitú úlohu v Diváckej programovej rade festivalu. 

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? Ak ste odpovedali: Áno., tak toto je ponuka pre Vás. 

 

Asociácia Divadelná Nitra, hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (23. - 28. 
9. 2022), vydáva výzvu na zapojenie sa do Diváckej programovej rady 2022. 

Skupina Nitrianok a Nitranov dostane aj tento rok príležitosť podieľať sa na výbere festivalového 
programu. Na základe novej výzvy doplnia existujúcu skupinu noví členovia. Novinkou je, že táto 
skupina zohrá úlohu nielen v programe festivalu, ale aj v novovzniknutom priestore pre kultúru, 
kreativitu a komunitu bod.K7. Jeho organizátori tak otvárajú dvere aktívnej komunite.  

Práve tento priestor sa stane miestom stretnutí Diváckej programovej rady plánovaných na obdobie 
februára až júna 2022.  V ňom  sa uskutoční  približne sedem stretnutí a viaceré diskusie 
s divadelnými odborníkmi a festivalovými tvorcami vedúcich k finalizácii programu. Členovia Diváckej 
programovej rady budú sledovať nielen videozáznamy divadelných inscenácií, ale i živé predstavenia. 
V závere, pod vedením koordinátora, odporučia štyri diela na zaradenie do programu 
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2022 alebo programu bodu.K7.  
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S ohľadom na aktuálnu epidemickú situáciu majú organizátori pripravené i epidemicky prijateľné 
formy stretnutí. „Pri skúsenostiach, ktoré sme získali v posledných dvoch covidových ročníkoch tohto 
projektu, vieme, že bude mimoriadne dôležité zabezpečiť fyzický kontakt skupiny. Preto, ak to povolí 
epidemická situácia, chceme uprednostniť živú formu stretnutí v najvyššej prístupnej miere. Avšak 
pre každý prípad máme už odskúšané aj epidemicky prijateľné formy komunikácie“, informuje 
koordinátor Diváckej programovej rady Miro Zwiefelhofer.  

Na dramaturgickom výbere sa bude Divácka programová rada podieľať spolu s Radou kurátorov, teda 
profesionálmi zodpovedajúcimi za program festivalu. Spolu s nimi jej členovia odkryjú zákulisie 
festivalovej dramaturgie a oboznámia sa s aktuálnou zahraničnou i slovenskou divadelnou scénou. 
„Osviežením budú aj výjazdy na predstavenia nielen do Nitry, ale aj iných miest“ dopĺňa Zwiefelhofer. 
V septembri 2022 sa táto skupina aktívnych Nitrianok a Nitranov zúčastní festivalu, na ktorom budú 
mať príležitosť konfrontovať svoje pozorovania v debatách nielen so slovenskými, ale i 
zahraničnými hosťami.   

Výzva je otvorená pre všetkých občanov mesta Nitra a regiónu, ale aj pre osoby so vzťahom k mestu, 
teda aj pre pracujúcich alebo študujúcich v Nitre. „Záujemcovia o členstvo v Diváckej programovej 
rade sa nemusia obávať toho, že nemajú napríklad špeciálne divadelné vzdelanie. Radi by sme oslovili 
laikov, ľudí, ktorí majú chuť dozvedieť sa niečo nové a hľadajú niečo viac ako iba pohodlné sledovanie 
predstavení z hľadiska“ vysvetľuje manažérka projektu Be SpectACTive! Anna Šimončičová.  

Asociácia Divadelná Nitra má ambíciu zriadením Diváckej programovej rady prispieť k aktivite 
a kultúrnej zodpovednosti občanov Nitry, dať im príležitosť pre rozvoj, vyjadrenie názorov a aktívne 
trávenie voľného času v komunite a reflektovať potreby a názory širokého spektra nitrianskych 
divákov. „Aj preto by nás potešilo, keby sa do  dramaturgickej rady prihlásili ľudia rôzneho veku 
a povolaní či dokonca cudzinci, ktorí v Nitre dlhodobo žijú a majú vzťah k divadlu. Touto 
rôznorodosťou členov môže Divácka programová rada dospieť k zaujímavým výsledkom,“ dopĺňa 
Šimončičová. 

Projekt Be SpectACTive! nadväzuje na doterajšie vzdelávacie aktivity Asociácie Divadelná Nitra. 
S Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra je spojený od roku 2019. „Divácka programová rada je 
aj pre nás, festivalových tvorcov, sľubným nástrojom a súčasne zrkadlom, ktoré nám umožňuje 
konfrontovať naše umelecké priority a názory s potrebami tých najdôležitejších – divákov. Po troch 
rokoch jej existencie môžeme tvrdiť, že je to dobrý spôsob, ako sa dozvedieť viac o tých, pre ktorých 
festival tvoríme, “ dodáva manažérka projektu Anna Šimončičová.  

Výzvu a praktické informácie pre prihlásenie  nájdete na  
https://nitrafest.sk/wp-content/uploads/2022/01/DPR_vyzva_2022.pdf 

Výzva je sprístupnená od 26. 1. 2022 do 15. 2. 2022. 
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Foto: © Juraj Vavrovič  

Viac projekte 

http://www.bespectactive.eu/     

http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/be-spectactive/o-projekte/ 

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte  

Mgr. Anna Šimončičová, PhD., 0944 263 793, anna@nitrafest.sk , manažérka projektu  

Mgr. art Miro Zwiefelhofer, 0949851111, zwiefelhofer@nitrafest.sk , koordinátor Diváckej 
programovej rady  
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Projekt Be SpectACTive! 
z verejných zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia 
 


