
 

  

Stretnutie s partnermi festivalu 
  

V stredu 30. novembra 2016 sa v Štúdiu Divadla 
Andreja Bagara v Nitre uskutočnilo priateľské 
stretnutie partnerov, spoluorganizátorov 
a spolupracovníkov Medzinárodného festivalu 
Divadelná Nitra 2016 so zástupcami festivalu. 
Stretnutie spojené s videoprezentáciou, koncertom 
a pohostením bolo poďakovaním  za spoluprácu na 
festivale a jeho podporu. Spomínalo sa na jubilejný 
25. ročník, ale i na celé štvrťstoročie existencie 
festivalu Divadelná Nitra. Súčasťou pohostenia bola 

čaša vína aj tradičná kapustnica a delikatesy z dielne členov štábu Divadelnej Nitry, večerom 
sprevádzala hudobná skupina be.Well. Na záver stretnutia dostali hostia tlačené a elektronické 
materiály s dokumentáciou spolupráce s festivalom a malý darček ako poďakovanie za doterajšiu 
spoluprácu. Takmer 60 hostí, ktorí stretnutie poctili svojou účasťou, je prísľubom, že partnerstvá s 
festivalom budú rovnako intenzívne a vzájomne prospešne pokračovať aj v nastávajúcom roku 2017. 
Ďakujeme aj Vám všetkým za spoluprácu, podporu a návštevu aktivít Asociácie Divadelná Nitra v roku 
2016! 
  

Biely tulipán 
 

Biely tulipán – celodenný integračný workshop pre 
zrakovo postihnuté deti z Bratislavy a vidiace deti 
z Nitry – je jedným z tradičných podujatí projektu 
Asociácie Divadelná Nitra Darujem ti tulipán. Konal 
sa na sv. Mikuláša v Bratislave. Deti z Nitry vrátane 
detí irackých azylantov pricestovali za svojimi 
zrakovo postihnutými kamarátmi. Po výlete 
na Bratislavský hrad sa všetky zišli v Klube Darujem 
ti tulipán na ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, učili 
sa mikulášske riekanky a Tichú noc, kreslili, hrali sa 
a bláznili na diskotéke. Bolo fascinujúce pozorovať 
iracké deti spievať Tichú noc, sledovať obdiv 

vidiacich detí, ktorým nevidiace čítali z úplne bieleho hárku papiera s neviditeľným Braillovým 
písmom, alebo naopak – vidieť iracké deti, ako vysvetľujú princíp čítania arabského písma. Nakoniec 
sa rozdávali aj mikulášske dobroty, a tak žiarivá pravá „slovenská“ celodenná rozprávka s Mikulášom, 
anjelmi a čertom, ktorú možno aj slovenské, no najmä iracké deti zažili po prvý raz, mala šťastný 



rozprávkový koniec. Za podiel na celom podujatí patrí vďaka ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, 
Bratislava, ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra a OZ Pokoj a dobro, Nitra. 
 

EX POST o festivale 
 

Jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa skončil 
28. septembra a počnúc nasledujúcim dňom sa začalo obdobie 
dokumentovania, archivovania, inventarizovania, účtovania, zratúvania. 
Jedným z výstupov tohto každoročného pofestivalového procesu je materiál 
EX POST alebo inak povedané: Festival v číslach. Dokument obsahuje 
základné údaje o festivale, informuje o počte podujatí, hostí, účastníkov a 
divákov, ale aj o počte rôznych mediálnych výstupov a intenzite pôsobenia 
webovej a facebookovej stránky Divadelnej Nitry. Na stiahnutie na 
webovej stránke festivalu 

 

Publikácia mapujúca 25-ročnú históriu festivalu 
 

V 25. roku od založenia Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra vydala 
Asociácia Divadelná Nitra a Divadelný ústav Bratislava dvojjazyčnú 
publikáciu s názvom ... túžba živá po kráse / Medzinárodný festival 
Divadelná Nitra 1992 – 2016. Publikácia obsahuje odbornú štúdiu 
teatrologičky Sone Šimkovej Stretneme sa v Nitre?, rozhovor s riaditeľkou 
festivalu Darinou Károvou Dobrý festival je ako viacposchodová budova, 
prináša 35 odpovedí osobností súčasného svetového divadla napísaných 
špeciálne pre túto publikáciu a ponúka aj fakty, čísla, vizuály a fotografie 
z jednotlivých ročníkov festivalu. 
Počas 25-ročnej existencie festivalu sa v hlavnom programe festivalu 

odohralo 379 zahraničných a slovenských inscenácií, ktoré navštívilo spolu 132 558 divákov. V rámci 
sprievodného programu sa uskutočnilo 1 630 podujatí, na ktoré prišlo spolu 154 572 divákov. 
V priebehu 25 rokov sa na festivale prezentovala divadelná kultúra z 28 európskych 
a z 3 neeurópskych krajín. 
Výnimočnú publikáciu s množstvom originálnych textov, informácií a fotografií si môžete 
preštudovať  v knižniciach, umeleckých školách a kultúrnych inštitúciách alebo kúpiť  za skutočne 
dostupnú cenu 10 eur v predajni Prospero Divadelného ústavu Bratislava, ako aj v sídle Asociácie 
Divadelná Nitra v Divadle Andreja Bagara po telefonickej alebo mailovej objednávke na adrese: Lujza 
Bakošová, bakosova@nitrafest.sk, tel.: 0903 603 421. 
 

Šťastie, zdravie, pokoj svätý... 
 

http://www.nitrafest.sk/images/files/EX_post_2016_final.pdf
http://www.nitrafest.sk/images/files/EX_post_2016_final.pdf
mailto:bakosova@nitrafest.sk


Veríme, že rok 2016 Vám aj pričinením Medzinárodného festivalu Divadelná 
Nitra 2016 s podtitulom Óda na radosť? priniesol veľa radosti. Takisto 
dúfame, že radosť Vám prinesú aj vianočné sviatky, ktoré sú už predo 
dvermi. Želáme Vám krásne a radostné Vianoce plné lásky, porozumenia, 
rodinnej pohody a dobrej nálady.  
Dovidenia v roku 2017! 

 
Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra 
  
> Kontakt 
International Theatre Festival 
DIVADELNÁ NITRA 2016 
23. – 28. Sept 2016 
Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia 
Tel./Fax: +421 37 6524 870 
Mobile: +421 903 554 475 
www.nitrafest.sk 
  
Hlavný organizátor:  
Asociácia Divadelná Nitra 
  
Hlavní spoluorganizátori: 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, 
Divadelný ústav 
  
Spoluorganizátori: 
Kinoklub Tatra Nitra, Krajská knižnica Karola Kmeťka, Krajské osvetové stredisko, Materské centrum Klokanček, 
Nitrianska galéria, OZ Pokoj a dobro, Nitra, Ponitrianske múzeum, Slovenská debatná asociácia, Súkromné 
konzervatórium v Nitre, SZUŠ Heleny Madariovej, ZŠ Kniežaťa Pribinu Nitra, ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich 
v Bratislave, ZUŠ J. Rosinského v Nitre 
  

http://www.nitrafest.sk/
http://www.facebook.com/divadelna.nitra
http://www.nitrafest.sk/


 

 

 



 

  
Ak si neprajete dostávať aktuálne informácie o Divadelnej Nitre, napíšte nám odpoveď iba s jedným 
slovom v predmete správy: stopnewsletter. 
 


