
 

 

 

 

 

ŠTUDIJNÝ 

POBYT NA DN 

2018 

28. 9. – 3. 10. 2018  

Nitra 

 

LEKTORI:  

DÁŠA ČIRIPOVÁ 

JÁN ŠIMKO 

 

Prihlásenie sa  

na projekt  

prostredníctvom 

dotazníka: 

https://www.survio.c

om/survey/d/S7G6

B6X7R9O8K9F3Z 

 

Asociácia Divadelná 

Nitra uskutoční výber 

prihlásených 

študentov z VŠMU  

v spolupráci 

s katedrami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO NA DIVADLO -- ŠTUDIJNÝ POBYT  

NA MEDZINÁRODNOM  FESTIVALE  

DIVADELNÁ NITRA 
 

ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA 

pozýva zúčastniť sa na projekte 

AKO NA DIVADLO – ŠTUDIJNÝ POBYT NA MEDZINÁRODNOM FESTIVALE 

DIVADELNÁ NITRA 2018 

 

 
 

6 FESTIVALOVÝCH DNÍ 

10 ZAHRANIČNÝCH A SLOVENSKÝCH INSCENÁCIÍ 

10 ŠTUDENTOV VŠMU + 5 ŠTUDENTOV AU BB 

DISKUSIE S TVORCAMI  

A INŠPIRATÍVNE STRETNUTIA S LEKTORMI 

NEVÁHAJ A PRIHLÁS SA! 

REFREŠNI SVOJ PREHĽAD V OBLASTI  

EURÓPSKEHO A SLOVENSKÉHO DIVADLA. 

 

AKTIVITY PROJEKTU 

➢ Stretnutia s lektormi : 6x 

➢ Artists Talk: 5x   

➢ ZAHRANIČNÉ INSCENÁCIE: 6x  

o Môj boj, TR Varšava, Poľsko. adaptácia série diel Karla Ove 

Knausgårda 

             réžia: Michał Borczuch 

o Piesok v očiach, Libanon & Nemecko, autor a réžia: Rabih Mroué 

o Čechy ležia pri mori, Naivní divadlo Liberec, Česká republika,  

       réžia: Michaela Homolová 

o Noc, circolando – transdisciplinary creation space, Portugalsko,  

       réžia: André Braga & Cláudia Figueiredo 

o 33 otáčok za minútu a pár sekúnd, Libanon & Nemecko,  

       text a réžia: Rabih Mroué & Lina Saneh 

o Maďarský agát, Maďarsko, koncept a réžia: Kristóf Kelemen & 

Bence György; Pálinkás 

 

 

 

https://www.survio.com/survey/d/S7G6B6X7R9O8K9F3Z
https://www.survio.com/survey/d/S7G6B6X7R9O8K9F3Z
https://www.survio.com/survey/d/S7G6B6X7R9O8K9F3Z


 
AKO NA DIVADLO -- ŠTUDIJNÝ POBYT  

NA MEDZINÁRODNOM  FESTIVALE  

DIVADELNÁ NITRA 

 

 

 

 

Kontakt a viac 

informácií o projekte 

AKO NA DIVADLO 

2018 

Lucia Valková,  

0949 851 111, 

valkova@nitrafest.sk 

 

 

 

 

 

 

 

➢ SLOVENSKÉ INSCENÁCIE: 4x   

o Americký cisár, Štúdio 12 & Divadlo Pôtoň, Slovensko,  

      réžia: Iveta Ditte Jurčová, dramatizácia: Michal Ditte 

o Ľudia, miesta a veci, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovensko,  

      réžia: Marián Amsler  

o Znovuzjednotenie Kóreí, Štátne divadlo Košice, Slovensko,  

      Joël Pommerat, réžia: Júlia Rázusová 

o WOW!, Debris Company, Slovensko, koncept a réžia: Jozef Vlk, 

choreografia: Stanislava Vlčeková 

Účastníci projektu AKO NA DIVADLO – študijný pobyt sú povinní:  

➢ prečítať si texty inscenácií a oboznámiť sa s ostatnými podkladovými 

materiálmi k inscenáciám;  

➢ zúčastniť sa všetkých aktivít projektu podľa harmonogramu; 

➢ napísať jednu kritickú reflexiu inscenácie z programu festivalu 

Divadelná Nitra 2018 v rozsahu min. 1 normostrany podľa dohovoru 

s lektormi. Reflexie budú uverejnené na webovej stránke 

www.nitrafest.sk v sekcii projekty Ako na divadlo 2018 – študijný 

pobyt;   

➢ napísať svoje postrehy a spätnú väzbu o projekte v rozsahu min. 1 

normostrany 
 

Účastníci majú zabezpečené voľné vstupenky na 10 inscenácií hlavného 

programu, ako aj ubytovanie a 1x denne kompletné jedlo počas trvania projektu. 

Upozorňujeme aj na možnosť zúčastniť sa na diskusiách tvorcov s divákmi po 

niektorých predstaveniach (viď program). 

 

Ubytovanie:  

➢ Na ŠD Nitra, Slančíkovej 1, od 28. 9. - 13.00hod do 03. 10. – 10.00hod.  

 

Strava:  

➢ ADN zabezpečuje pre účastníkov projektu jedno hlavné jedlo denne 

v spolupráci s Irish pub, Kupecká 14 (piatok, sobota, pondelok, utorok, 

streda) a Trattoria Moretti, Svätoplukovo nám. (nedeľa)  

 

Vstupenky, materiály, informácie:  

➢ Účastníci projektu dostanú vstupenky a tlačoviny festivalu, ako aj zoznam 

účastníkov projektu a iné informácie na úvodnom stretnutí v piatok 28. 9. 

2018. 
 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Projekt AKO NA DIVADLO – študijný pobyt na Medzinárodnom festivale Divadelná 

Nitra je súčasťou celoročného projektu neformálneho vzdelávania o divadle AKO 

NA DIVADLO 2018, ktorý pripravuje Asociácia Divadelná Nitra, a ktorý je určený 

študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska, ako aj širokej 

verejnosti. Celoročný projekt AKO NA DIVADLO 2018 pozostáva z troch 

samostatných častí, ktorých cieľom je ponúknuť čo najrozmanitejšie aktivity a 

osloviť rôzne cieľové skupiny. 

http://www.nitrafest.sk/


      
AKO NA DIVADLO -- ŠTUDIJNÝ POBYT  

NA MEDZINÁRODNOM  FESTIVALE  

DIVADELNÁ NITRA 

 

 

 

Aktivity projektu AKO NA DIVADLO – študijný pobyt Medzinárodnom festivale 

Divadelná Nitra:  

Vznik a analýza dramatických textov, návšteva divadelných predstavení, diskusie 

s tvorcami, diskusie s lektormi o inscenáciách.  

Všetci účastníci – študenti aj lektori projektu AKO NA DIVADLO – študijný pobyt na 

Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra dostanú k dispozícii študijné balíčky, 

ktoré budú obsahovať texty inscenácií v slovenskom preklade (podľa záujmu aj 

text v pôvodnom alebo anglickom jazyku), tzv. marketingové karty s podrobnými 

informáciami o inscenáciách a dôležitými linkami, videozáznamy inscenácií na 

študijné účely, katalóg festivalu a publikáciu ... túžba živá po kráse / 

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 - 2016, prípadne fotografie 

z inscenácií a iné podkladové materiály pre svoje samostatné výstupy. 

 

Cieľom projektu AKO NA DIVADLO 2018 je práve formou neformálneho 

vzdelávania v oblasti divadla rozvíjať tradičné poznatky a skúsenosti mladých ľudí 

s divadlom, učiť ich porozumieť súčasnému modernému divadlu a zároveň vytvoriť 

priestor pre budovanie mladej kritickej generácie odborníkov na Slovensku.  

 

Projekt Ako na divadlo 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 

ako hlavný partner projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


