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Jún v bode.K7 v znamení detí
a podpory ukrajinským rodinám
Mesiac jún sa nesie v znamení Medzinárodného dňa detí. Aj v bode.K7
v najbližších dňoch privítame malých návštevníkov. V spolupráci s bábkovým
divadlom Morgonrock im formou bábkového dobrodružného predstavenia
vtipne priblížime základy udržateľného životného štýlu a spoločnej ekonomiky.
V inscenácii Lovec plastov Zero Waste sa deti stretnú s rovnomenným
hrdinom, mýtickým bojovníkom Zerom Wastom, ktorý povstal zo záplavy
nevytriedeného a nerozložiteľného odpadu a bojuje za záchranu planéty.

Filmový kabinet deťom je ďalšie podujatie venované malým fanúšikom umenia
od 6 rokov. Tešiť sa môžu nielen na pásmo krátkych animovaných filmov,
ale aj na dielňu, v ktorej si vyskúšajú princípy oživovania postavičiek na
filmovom plátne. Animátorský workshop a premietanie sme pripravili
v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov.

Po úspešnom májovom integračnom výtvarnom workshope pre ukrajinské
a nitrianske deti pod vedením akad. soch. Eleny Károvej sa všetci nadšení
malí výtvarníci môžu tešiť na ďalšie pokračovanie.

Vojnový konflikt na Ukrajine trvá už viac ako 100 dní. Hrôzy vojny a pretrhnutie
vzťahov s blízkymi zasiahli to najkrehkejšie, čo máme: psychické zdravie.
Sme presvedčení, že je dôležité nepoľavovať v pomoci odídencom z krajiny
nášho východného suseda. A tak sme spojili sily so Slovenskou humanitnou
radou, s Komunitným centrom COMIN a mestom Nitra a pripravili
podporné protikrízové stretnutia pod vedením Iriny Stegostenko.
Prebiehať budú v ukrajinčine a budú zamerané na tieto témy:
Pozor, deti!
DNA Ukrajincov
Komunikácia bez stresu

Kompletný program bodu.K7 na jún nájdete TU.

Divadelná Nitra a bod.K7 hľadajú
dobrovoľníkov
Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa o dobrovoľníkov opiera už dlhé
roky a nezaobíde sa bez nich ani pri 31. ročníku. Počas existencie festivalu sa
na jeho príprave zúčastnilo viac ako 1 700 dobrovoľníkov, niektorí aj
opakovane. Ich menný zoznam pripravovaný do jubilejnej publikácie Presahy
Divadelnej Nitry 1992 – 2021 si budete môcť pozrieť a prípadne doplniť už
počas tohto leta. Novinkou v oblasti dobrovoľníctva v Asociácii Divadelná Nitra
je možnosť celoročnej praxe, pri ktorej sa môžu záujemcovia realizovať aj v
priestore pre kultúru, kreativitu a komunitu – v bode.K7. Všetky dôležité
informácie k tejto téme nájdete TU.

Máj plný ciest a mobilít
Po covidovej odmlke sme mali možnosť opäť zažiť atmosféru veľkých
festivalov. Vďaka projektu EU-DNA VI (European Debate and Network
Activities/Divadelná Nitra Association), ktorý podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia, sme v máji navštívili známe festivaly Theatertreffen
v Berlíne a Kunstenfestivaldesarts v Bruseli. Začiatkom júna sme
vycestovali do Slovinska na 57. ročník Festivalu Borštnikovo srečanje. Mali
sme tak možnosť oboznámiť sa s komunitným divadlom znevýhodnených
skupín z krajín Európy i sveta. Divadelný program doplnili prezentácie
profesionálov z Česka, Maďarska, zo Slovinska, Srbska, z Chorvátska,
Bulharska, Bosny a Hercegoviny a ďalších krajín, ktoré odzneli na konferencii
s názvom Theatre Inclusion – Social Activation.

Na brunchi o sprievodnom programe
Medzinárodného festivalu Divadelná
Nitra 2022
V máji sme sa opäť stretli s kolegami z ďalších kultúrnych, ale
i vzdelávacích inštitúcií z Nitry. Približne 50 subjektov sme prizvali do
tvorby sprievodného programu 31. ročníka Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra (23. – 28. september 2022). Práve oni v ďalších týždňoch
v spolupráci s dramaturgom sprievodného programu Mirom
Zwiefelhoferom navrhnú a rozvinú aktivity, ktoré budú sekundovať dielam
prezentovaným v hlavnom programe. Ich spoločným menovateľom, tak ako to
u nás býva zvykom, bude ročníková téma. V tomto prípade je ňou krehkosť.
Uzávierka programu festivalu je koncom júna.

Uchádzame sa o medzinárodné
granty
Začiatkom mája vyvrcholila niekoľkotýždňová práca na medzinárodných
projektoch, s ktorými sme sa uchádzali o podporu v programe Európskej únie
Kreatívna Európa. V spolupráci so sieťou Be SpectACTive! sme sfinalizovali
ďalšiu edíciu tohto projektu na roky 2023 až 2026. Popritom sme sa stali
členmi projektu Common Ground Dialogues spoločne s partnermi
z Maďarska, Francúzska a Holandska. Jeho cieľom je v rokoch 2023 a 2024
prispieť k integrácii znevýhodnených skupín využitím imerzných
divadelných metód. O výsledkoch udeľovania grantov budeme informovať.
Realizáciou projektov chceme posilniť zahraničné kontakty a prepájať
slovenské umenie s medzinárodným prostredím.

Aj tento rok s projektom V4@Theatre
Critics Residency
Projekt V4@Theatre Critics Residency realizuje Asociácia Divadelná Nitra od
roku 2015. Úspešný projekt napíše svoj 8. ročník počas Medzinárodného
festivalu Divadelná Nitra od 23. do 28. septembra 2022. Po dvoch rokoch v
obmedzenom covidovom režime ponúkneme mladým divadelným
profesionálom do 35 rokov z krajín strednej a východnej Európy opäť možnosť
pricestovať do Nitry. O projekte, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia a očakávame výsledky grantu podaného na Medzinárodný
vyšehradský fond, sa dočítate na našom webe.

Opäť sa budeme zamýšľať nad tým,
Ako na divadlo
Úspešný vzdelávací projekt Ako na divadlo bude vďaka grantu od Fondu na
podporu umenia pokračovať aj v roku 2022. Pôjde o jeho najatraktívnejšiu
časť s názvom Pobyt na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, určenú
pre 16 až 20 študentov vysokých škôl. Tradične oslovujeme Vysokú školu
múzických umení v Bratislave, Akadémiu umení v Banskej Bystrici a tento rok
dostanú šancu zúčastniť sa na predstaveniach festivalu a kritických seminároch
pod vedením odborníka aj študenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Výzvu na prihlasovanie zverejníme začiatkom júla 2022.
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