P R OGR A M
ВСІ СВОЇ / VŠETCI VAŠI
stretnutie bodka ua
Підтримуюча антикризова
зустріч для біженців з України
під керівництвом Ірини
Стегостенко. У співпраці зі
Словацькою гуманітарною
радою, Комунітним центром
COMIN та містом Нітра.
Podporné protikrízové stretnutia pre
ukrajinských odídencov pod vedením Iriny Stegostenko. V spolupráci
so Slovenskou humanitnou radou,
s Komunitným centrom COMIN
a mestom Nitra.
Українською мовою. /
V ukrajinčine.
Вхід вільний / Vstup voľný
4. 6. 2022, sobota, 10.00 − 12.00
Психологія війни / Psychológia
vojny
11. 6. 2022, sobota, 10.00 − 12.00
Увага, діти! / Pozor deti!
18. 6. 2022, sobota, 10.00 − 14.00
ДНК українців / DNA Ukrajincov
25. 6. 2022, sobota, 10.00 − 12.00
Спілкування без стресу /
Komunikácia bez stresu
7. 6. 2022, utorok, 19.00 − 21.30
film bodka se,
Greta (Švédsko, 2020, ´98)
Dokument o živote aktivistky Grety
Thunberg. Po projekcii nasleduje
diskusia s manažérom kvality ovzdušia Ladislavom Bírom a s operným
spevákom a záhradným architektom
Pavlom Remenárom. V spolupráci
s Film Europe a KinoKlubom Nitra.
Vstupné: 5 a 4 € (na mieste)

j ún 202 2
21. 6. 2022, utorok, 13.45 − 15.30
workshop bodka ua-sk,
Дарую тобі тюльпан /
Darujem ti tulipán
Integračný výtvarný workshop pre
ukrajinské a nitrianske deti pod
vedením akad. soch. Eleny Károvej.
Vstup voľný

30. 6. 2022, štvrtok, 10.30 − 12.30
networking bodka sk, brunchK7
Networkingové stretnutie Asociácie
Divadelná Nitra a kultúrnych aktérov
z Nitry a okolia. Predstavenie projektov realizovaných v Nitre.
Na pozvánky

23. 6. 2022, štvrtok, 10.00 − 11.00
divadlo bodka sk,
Divadlo Morgonrock:
Lovec plastov Zero Waste
Bábková inscenácia, ktorá deťom
vtipne priblíži základy udržateľného
životného štýlu a spoločnej
ekonomiky.
Vstupné: 3 € (na mieste)
Pre deti od 3 rokov
24. 6. 2022, piatok, 10.00 − 12.00,
13.00 − 15.00
film bodka sk,
Filmový kabinet deťom
Pásmo krátkych animovaných
filmov (Miro jilo, Chochmesovci,
Tresky plesky, Cez palubu) spojené
s interaktívnym workshopom
animácie. V spolupráci s Asociáciou
slovenských filmových klubov.
Vstupné: 2 € (na mieste)
Pre deti od 6 rokov
27. 6. 2022, pondelok, 19.00 − 20.45
koncert bodka sk,
Hypianosis+
Koncert spojený s uvedením nového
eponymného CD. Po koncerte
nasleduje premietanie dokumentu
Otváram dvere a neviem čo sa
s nimi deje / pomaly vŕzgajú /
oči sa dívajú. Vstup voľný

8. 6. 2022, streda, 18.00 − 19.30
15. 6. 2022, streda, 18.00 − 19.30
diskusia bodka sk,
Divácka programová rada
Pracovné podujatie pre členov Diváckej programovej rady medzinárodného projektu Be SpectACTive!

Galéria Za sklom
11. 5. – 1. 7. 2022
výstava bodka sk, com.zoom
Peter Decheť (1979 Topoľčany) je
slovenský umelec, absolvent FVU
AU v Banskej Bystrici pod vedením
doc. Rastislava Podobu (otvorený ateliér maľby). Pre bod.K7 vytvoril site
specific inštaláciu, v ktorej pracuje
s témou ready made objektu. Analyzuje životnosť materiálov a to, čo sa
s nimi deje po skončení ich hlavnej
funkcie. Vytvára nové formy ich ďalšieho použitia. Chce poukázať na udržateľnosť, krehkosť materiálu, životný
cyklus, stratu funkcie a prázdnotu.

Všetky podujatia sa uskutočnia v režime podľa platných hygienických opatrení. Vstupenky na mieste
hodinu pred začiatkom podujatia. Rezervácie: production@nitrafest.sk. Zmena programu vyhradená.
Voľný vstup pre občanov Ukrajiny. Вільний вхід для громадян України.
Hlavný organizátor:
Asociácia Divadelná Nitra
Program v bode.K7 podporili:

ADRESA
bod.K7, Štefánikova trieda 7, 949 01 Nitra
(roh Štefánikovej triedy a Radlinského ulice).

VIAC INFORMÁCIÍ NA
www.bodk7.sk a www.nitrafest.sk
email: nitrafest@nitrafest.sk
tel. číslo: 0903 55 44 75

