
 

24. september 2015 

 

Aktuálna, angažovaná, autentická a autorská – aj 
taká bude DIVADELNÁ NITRA 2015 

 
Medzinárodný festival DIVADELNÁ NITRA sa neuzatvára do seba, na politické a spoločenské 
dianie reaguje originálnymi autorskými výpoveďami s angažovaným a kritickým prístupom. 
Divadlo ďaleko presahuje tradičnú formu činohry, stáva sa koncertom, prednáškou či 
rozhlasovým vysielaním. Festival nachádza presahy aj vo vizuálnom umení a témach na 
diskusie. V tomto roku ponúkne deväť zahraničných a štyri slovenské inscenácie, čo je 
dovedna 22 predstavení v Hlavnom programe a 69 sprievodných podujatí z 11 krajín. Celá 
ponuka a zameranie festivalu tvorí koncept, ktorý určila samotná téma „EMPATIA – zdieľať a 
dávať“. Festival sa uskutoční od 24. do 29. septembra 2015.  

 
„... Keď sme pred rokom koncipovali tému Divadelnej Nitry 2015, netušili sme, akú aktuálnosť 
získa v priebehu času, akou dôležitou sa stane otázka empatie. Umenie a najmä divadlo musí byť 
súčasťou spoločenského diskurzu, vyjadrovať postoj k súčasnosti, prinášať posolstvo. 
Konceptuálny charakter festivalu otvára možnosti nezvyčajných riešení a presahov témy do iných 
ako umeleckých oblastí – sociológie, politológie, ekológie...,“ povedala riaditeľka festivalu Darina 
Kárová.  
Inscenácie v Hlavnom programe sa vyznačujú rôznorodosťou divadelných druhov a foriem. Čo 
inscenácia, to iný druh na hranici divadla. Divadlo ako koncert alebo rozhlasové vysielanie, 
pohybové divadlo spojené s videom či hudbou, divadlo-prednáška, čítanie dokumentov, ale aj 
interaktívne divadlo bez hercov. Úplne unikátnou je skutočnosť, že všetci zahraniční režiséri a 
autori sa predstavia na Slovensku po prvý raz. Zaujímavosťou je, že všetky inscenácie Hlavného 
programu – tak zo zahraničia, ako aj zo Slovenska – sú autorským divadlom, čo zvyšuje mieru 
zaangažovanosti tvorcov a znásobuje silu výpovede diela. Zahraničné predstavenia sa odohrajú v 
originálnych jazykoch, pričom budú simultánne tlmočené do slovenčiny a angličtiny. Viac... 

 
 

DIVADLO PODÁVA SPRÁVU O VPLYVE 
POLITICKÝCH UDALOSTÍ NA OSUD JEDNOTLIVCA 

 
Autentický a angažovaný – aj to sú pojmy označujúce postoj divadiel a tvorcov, ktorým dáva 

tohtoročný Medzinárodný festival Divadelná Nitra priestor. Inscenácie súborov Arkadi Zaides 

z Tel Avivu a Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza z Paríža sú vyjadrením k osobným 

skúsenostiam a bolestným zážitkom, ktoré spôsobila politika ich krajiny – Izraela či Rwandy. 



Ich výpovede priamo nabádajú k empatii, čo je hlavná téma festivalu „EMPATIA – zdieľať a 

dávať“.  

Aj keď obe divadlá prichádzajú na Slovensko s formálne veľmi odlišnými inscenáciami – Sobota 

s rozhlasom (Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza, Paríž, Francúzsko) a Archív (Arkadi 

Zaides, Tel Aviv, Izrael) – spája ich práve spomínané autentické vyjadrenie tvorcov k osobným 
skúsenostiam a bolestným zážitkom, ktoré ovplyvnila politika ich krajiny. 

 
 

  

  
Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza 
(Paríž, Francúzsko)  
Sobota s rozhlasom 
koncepcia, text, tanec a hlas: Dorothée 
Munyaneza 

Arkadi Zaides (Tel Aviv, Izrael) 
Archív 
koncept a choreografia: Arkadi Zaides 

  
Samedi détente – kultová rozhlasová 
hudobná relácia bola v Rwande začiatkom 
90-tych rokov symbolom slobody. Všetci sa 
na ňu tešili, tancovali počas nej a spievali. A 
zrazu prišiel koniec. A „normálny život” sa 
zmenil na peklo.  
Až o dvadsať rokov neskôr dokázala 
Dorothée Munyaneza, francúzsko-britská 
speváčka, tanečníčka a choreografka 
rwandského pôvodu vyrozprávať príbeh 
svojej rodiny prostredníctvom autentickej 
inscenácie, ktorej vznik inšpirovali aj 
radostné, ale najmä bolestné spomienky na 
detstvo. Svoje dielo nazvala podľa 
spomínanej rozhlasovej relácie 
symbolizujúcej radostné obdobie, aby 
vytvorila istý kontrapunkt k hrôzam, o 
ktorých vypovedá. 
Inscenácia Sobota s rozhlasom je na 
programe Divadelnej Nitry v posledný večer 
festivalu, v utorok 29. septembra o 18.00 
hod. vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara. 

Becelem, Informačné centrum pre ľudské 
práva na okupovaných územiach, iniciovalo v 
roku 2007 projekt, v rámci ktorého palestínski 
dobrovoľníci žijúci v najkonfliktnejších 
oblastiach – na západnom brehu Jordánu – 
snímali na videokamery konfliktné situácie s 
Izraelčanmi. Cieľom projektu bolo 
zdokumentovať porušovanie ľudských práv a 
odkryť izraelskej aj medzinárodnej verejnosti 
realitu života na okupovaných územiach. 
Arkadi Zaides, mladý izraelský choreograf a 
tanečník, na tento projekt nadviazal, aby sa vo 
svojej sólovej tanečnej inscenácii vyjadril k 
zložitej otázke izraelsko-palestínskych vzťahov, 
ale pýta sa aj na to, aký je potenciál násilia 
prítomného v každom jednotlivcovi a akú cenu 
spoločnosť platí za regulovanie tohto násilia. 
Inscenácia Archív je na programe Divadelnej 
Nitry v pondelok 28. septembra o 18.00 hod. v 
Starom divadle Karola Spišáka. 

Viac... 

 
 

Headlinermi tohtoročnej Divadelnej Nitry sú 
Apokalypsa a Štvavé rádio 



 
Headlinermi tohtoročnej Divadelnej Nitry sú inscenácie Apokalypsa poľského divadla Nowy 
Teatr z Varšavy a Štvavé rádio Medzinárodného inštitútu politickej vraždy (Berlín/Zürich). 
Formálne úplne odlišné produkcie spája téma hľadania príčin vymiznutia súcitu, tolerancie, 
schopnosti žiť s niekým, kto je odlišný a narastanie obrovských sociálnych rozdielov. 
Apokalypsa je výpravným divadlom o hodnotách súčasnej Európy, Štvavé rádio je zas 
ukážkou dokumentárneho divadla o genocíde v Rwande. Aj preto sa dostali obe autorské 
a zároveň na Slovensku premiérové inscenácie do Hlavného programu festivalu. 
 
„Obe inscenácie sa pýtajú nielen na pôvod zla, ale aj na to, akými mechanizmami a akou 
ideológiou ľudia ospravedlňujú zločiny proti ľudskosti. To bol aj hlavný dôvod výberu oboch 
inscenácií na tohtoročný festival – ako sa divadlo, či už výpravné a spektakulárne alebo striktne 
dokumentárne a skôr minimalistické v prostriedkoch, môže vyjadriť k politickým a sociálnym 
problémom dneška a pripomenúť nám to, na čo by sme nemali zabudnúť. Že bez rozvíjania 
empatie, bez tolerancie a zbavovania sa strachu z  „toho druhého“ bude tento svet v takej 
podobe, v akej sa teraz nachádza, spieť k svojmu zániku," povedala členka Umeleckej rady 
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra Martina Vannayová. 
 
 

  

  
Nowy Teatr (Varšava, Poľsko) – Tomasz 
Śpiewak 
Apokalypsa 
réžia: Michaƚ Borczuch 

The International Institute of Political Murder 
– IIPM (Berlín / Zürich, Nemecko / Švajčiarsko) 
Štvavé rádio 
koncept, text a réžia: Milo Rau 

  
Svetoznámy filmový režisér a ikona 
politickej žurnalistiky. Dve vízie Európy. 
Pasolini ako obdivovateľ „iných“, ktorí môžu 
pomôcť zmeniť konzumný európsky spôsob 
života. Fallaciová ako zúrivá kritička 
islamských teroristov, ktorá videla 
predzvesť zániku európskej civilizácie práve 
v prílive imigrantov.  
Inscenácia Apokalypsa otvorí celý festival 
Divadelná Nitra vo štvrtok 24. septembra o 
18.30 hod. vo Veľkej sále Divadla Andreja 
Bagara. 

Sme účastníkmi živého vysielania z 
rozhlasového štúdia. Na ušiach máme 
slúchadlá a v hlave svetové hity 90-tych rokov. 
Nachádzame sa v Rwande, je jar roku 1994. 
Projekt nemecko-švajčiarskej skupiny na čele s 
Milo Rauom prináša esteticky kondenzovanú 
formu politického umenia. A tak sa diváci 
stávajú svedkami toho, aký podiel môžu mať 
médiá na rozpútaní jednej z najstrašnejších 
genocíd v dejinách. Nesmierne pôsobivá 
scénická montáž, ktorú vytvára autor a režisér 
Milo Rau, umožňuje divákom veľmi 
jednoducho preniknúť do komplikovaného 
sveta rasovo motivovanej nenávisti a zároveň 
prežiť jej strašné následky a zároveň precítiť 
utrpenie obetí. 
Inscenácia Štvavé rádio je na programe 
Divadelnej Nitry dvakrát - v sobotu 26. 



septembra o 15.30 a o 19.30 hod. vo Veľkej 
sále Divadla Andreja Bagara. 

Viac... 
 
 

SLOVENSKÉ DIVADLO MÔŽE BYŤ  
PROGRESÍVNE, ZAUJÍMAVÉ A VÝNIMOČNÉ 
 
Do výberu Hlavného programu tohtoročnej Divadelnej Nitry sa dostali štyri slovenské 
inscenácie: Mojmír II. alebo Súmrak ríše Činohry Slovenského národného divadla, Veľký zošit 
z dielne Divadla Andreja Bagara v Nitre, Domov Eros Viera nezávislého zoskupenia Med a 
prach a Spiatočka (Rükverc) z Divadla Thália Košice. Kurátori slovenskej časti – režisérka 
Iveta Ditte Jurčová a dramatik a dramaturg Michal Ditte – videli od februára do júna tohto 
roku 54 inscenácií z 19 slovenských divadiel. Prednosť dali tomu „progresívnemu, 
zaujímavému a výnimočnému“. 
 
 

  

  
Činohra Slovenského národného divadla 
(Bratislava) – Viliam Klimáček 
Mojmír II. alebo Súmrak ríše 
réžia: Rastislav Ballek 

Divadlo Andreja Bagara (Nitra) – Agota Kristof 
a Daniel Majling 
Veľký zošit 
réžia: Ján Luterán 

  
Tvorcovia inscenácie Mojmír II. alebo 
Súmrak ríše rozohrávajú v komornom 
priestore veľkú hru o nás samých. Na 
protipóloch historických postáv našich dejín 
Sventopulka a Rastica vedú ostrú polemiku 
vo viacerých tematických vrstvách, pričom 
najvypuklejšia z nich je náš vzťah k 
východným a západným hodnotám. Hovoria 
o našej rozpoltenosti, schizofrénii, o našom 
presvedčení, ale aj o pochybovaní a 
spochybňovaní. Režisér Rastislav Ballek nás 
so svojím tímom prinavracia k našim 
koreňom a k našej „národnej prapodstate“, 
aby nám následne predostrel nášho 
súčasníka – najmladšiu generáciu 
produktívneho veku, ktorá, zdá sa, má 
možnosť rozhodovať sa slobodne, 
pohybovať sa voľne, uvažovať 
bezhranične... 

Kto má dieťa a kto vníma svet okolo seba, ten 
sa určite aspoň raz zamyslel nad tým, ako by 
reagoval a čo by urobil pre svoju rodinu, ak by 
došlo k vojnovým nepokojom v jeho krajine. 
Podobné zamyslenie sa je čiernou dierou, v 
ktorej nevidno žiadnu odpoveď. 
Adaptácia slávneho románu Veľký zošit Agoty 
Kristofovej nitrianskeho Divadla Andreja 
Bagara je jednou z tých skutočností, ktoré vás 
do myšlienkovej čiernej diery krízového stavu 
opätovne vrhajú. A nielen to. Niekto si počas 
predstavenia spomenie na Ukrajinu a 
občianske nepokoje, ktoré sú v podstate za 
našimi humnami. Iný pozrie ďalej a vidí 
barbarské vyčíňanie radikálnych hnutí v Afrike 
alebo na Blízkom východe. Asociácie divákov 
môžu ísť ešte ďalej, k našim starým rodičom a 
rodičom, ktorých prvá a druhá svetová vojna 
poznačili na celý život... materiálne aj 
emocionálne.  



Inscenácia Mojmír II. alebo Súmrak ríše je 
na programe Divadelnej Nitry dvakrát: v 
nedeľu 27. septembra o 15.30 a o 20.00 
hod. vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara. 

Inscenácia Veľký zošit je na programe 
Divadelnej Nitry  v nedeľu 27. septembra o 
17.30 hod. v Štúdiu Divadla Andreja Bagara. 

  

  

  
Med a prach (Bratislava) 
Domov Eros Viera 
autori a réžia: Andrej Kalinka, Ivan Martinka 

Divadlo Thália (Košice) – István Kerékgyártó 
Spiatočka (Rükverc) 
réžia: József Czajlik 

  
Nezávislé umelecké zoskupenie Med a 
prach sa so svojou inscenáciou Domov Eros 
Viera profiluje ako umelecká skupina 
tvoriaca na hranici medzi výtvarným 
umením, bábkovým divadlom, 
performanciou a hudobným koncertom. 
Divák je vrhnutý do divadelného priestoru 
nie ako pasívny prijímateľ javiskového diela, 
ale ako človek otvorený vnímať istú formu 
divadelného rituálu, ten, ktorý má asociovať 
svoje vlastné skúsenosti, poznania a emócie 
na základe skúseností, poznaní a emócií 
tvorcov. Úzky kontakt protagonistov a 
divákov znásobuje energiu jednej a druhej 
skupiny. 
Inscenácia Domov Eros Viera  je na 
programe Divadelnej Nitry dvakrát: v piatok 
25. septembra o 16.00 hod. a v sobotu 26. 
septembra o 18.00 hod. v Štúdiu Divadla 
Andreja Bagara. 

Inscenátori Spiatočky priniesli prostredníctvom 
divadelnej hry Istvána Kerékgyártóa na javisko 
dve zásadné témy. Jedna z nich je opticky 
dominantnejšia, pretože na divákov dolieha 
počas celého, vyše 3 hodiny trvajúceho 
životného príbehu hlavného hrdinu Zsolta 
Vidru. Je to téma osudového smoliara, ktorý od 
počatia musí bojovať o svoje miesto na zemi a 
hoci mu pri jeho narodení veštia „šťastný a 
bohatý život“, jeho bytie je v absolútnom 
opozite k tejto veštbe. Ide až o akúsi antickú 
parafrázu na mýty a legendy, bohov, 
polobohov a smutných hrdinov. 
Druhou témou, ktorá je zahaľovaná, a 
tvorcovia ju žiadnym zvláštnym spôsobom 
neakcentujú, je téma rokmi sa zmenšujúcej 
maďarskej menšiny na Slovensku.  
Inscenácia Spiatočka je na programe Divadelnej 
Nitry v piatok 25. septembra o 18.00 hod. v 
Starom divadle Karola Spišáka. 

Viac... 
 

VEREJNÁ DEBATA, V4@THEATRE a RAŇAJKY S 
 

Verejná debata: Empatia – zdieľať a dávať bude tohto roku s osobnosťami z rôznych oblastí. 
Diskutovať budú: spisovateľ a novinár Martin M. Šimečka, politológ Alexander Duleba, 
sociologička Zuzana Kusá, právnik Laco Oravec, sociálny pracovník Sergej Kára, právnik Igor N. 
Barilik. Diskusiu bude moderovať Bohdan Smieška. Hovoriť sa bude o aktuálnych a horúcich 
spoločenských javoch a problémoch, ktoré vyžadujú zmenu postoja dnešného človeka i 
spoločnosti: vojna, genocída, imigrácia, chudoba, bezdomovectvo, postavenie menšín, stav 
životného prostredia, extrémizmus. „Oslovili sme ľudí schopných nazerať na problém z rôznych 
strán. Chceli by sme debatovať otvorene, radikálne, nie nadradene, ale pravdivo a s pokorou k 
faktom. Pokúsime sa vytvoriť zrkadlový odraz k umeleckému zobrazeniu tém na festivale 



Divadelná Nitra – divadelné inscenácie, filmy, hudba, literatúra, inštalácie vo verejnom 
priestore pracujú s predstavivosťou a emóciou. Na to, aby vyvolali empatiu, majú svoje účinné 
nástroje. Debata s odborníkmi má šancu priniesť inú empatiu – empatiu z poznania,“ povedala 
k diskusii Darina Kárová.  
Na programe festivalu figuruje aj medzinárodný kritický seminár V4@THEATRE – Divadelná 
Nitra 2015 Residency. Počas šiestich dní tu budú mladí kritici a divadelníci z Maďarska, Poľska, 
Čiech, Ukrajiny a Slovenska pod vedením renomovaného francúzskeho teatrológa Particea 
Pavisa diskutovať o inscenáciách v programe festivalu a vymieňať si poznatky z divadla svojich 
krajín. Zúčastnia sa aj série diskusií s tvorcami inscenácií hlavného programu s názvom Raňajky 
s... 
 

DIVADELNÁ NITRA NACHÁDZA EMPATIU AJ VO 
VIZUÁLNOM UMENÍ 

 
Divadelná Nitra nachádza empatiu aj vo vizuálnom umení a vďaka nemu zasahuje do 
verejného priestoru. Výtvarníci, fotografi, architekti sa totiž intenzívne venujú práve 
oblastiam, ktoré empatiu potrebujú – imigrácii, menšinám, chudobe, životnému prostrediu, 
kultúrnemu dedičstvu a podobne. Ich koncept ideálne zapadá do hlavnej témy 
Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015, ktorou je „EMPATIA – zdieľať a dávať“. 
Mnohé projekty vo verejnom priestore podporujú konceptuálny charakter festivalu a 
počítajú s interaktívnou účasťou jeho návštevníkov. Tí môžu spoznať tvorbu Ilony Németh, 
Stanislava Krupařa i študentov umeleckých škôl a mnohých ďalších.  
 
Inštalácia NR Public Art významnej slovenskej výtvarníčky Ilony Németh prináša do verejného 
priestoru otázky, ktoré sú prvkami tzv. Bogardusovej škály sociálnej vzdialenosti z roku 1926, 
čo je stupnica na meranie rasizmu a iných etnických predsudkov. Je zvyčajne aplikovaná v 
sociológii a v sociálnej psychológii a slúži na skúmanie a meranie vzťahov medzi etnickými 
skupinami. Autorka zvolila pre inštaláciu formu panelov pripomínajúcich dopravné značenie, 
ktoré sú inštalované na stĺpoch verejného osvetlenia, a sú na nich napísané otázky bežne 
používané v tomto type sociologického výskumu. 
 

 



 
Na imigráciu, utečencov, stratu domova, istoty a na chudobu upozorňuje výnimočná výstava 
českého fotografa Stanislava Krupařa, nositeľa mnohých ocenení Press Foto. Fotografie, ktoré 
tvoria výstavu s názvom Over The Sea (Cez more) boli urobené inkognito na ilegálnej ceste so 
sýrskymi utečencami z Egypta do Európy. „Ide o dokumentáciu cesty sýrskeho utečenca Amara, 
ktorý hľadal nový život v Európe. Ja a môj kolega, priateľ, nemecký novinár Wolfgang Bauer, 
sme sprevádzali sýrskych utečencov na ceste loďou z Egypta do Európy. Pracoval som 
inkognito, predstieral som, že som utečenec z Kaukazu. Preto som mohol používať len 
smartphon, nie riadny fotoaparát. Neskôr zaregistrovali našu loď egyptskí námorníci a všetkých 
nás zadržali na niekoľko dní vo väzení v Alexandrii. Boli sme vyhnaní z Egypta,“ opisuje 
dobrodružnú cestu Krupař. Nakoniec sa putovanie skončilo šťastne. V marci 2015 mohli 
vzniknúť fotografie, ktoré zaznamenávajú stretnutie Amara s rodinou vo Frankfurte nad 
Mohanom. Ich odlúčenie trvalo takmer rok. 
Výstava bude v Starom divadle Karola Spišáka – Infocentrum od 24. do 29. septembra 2015. 
 

 

 
Na tému životné prostredie a odpad chcú upozorniť autori inštalácie Oceány plastov, ktorí 
budú pracovať priamo na námestí pred Divadlom Andreja Bagara s plastovým odpadom. 
Inštaláciu doplní aj projekcia rovnomenného francúzskeho dokumentárneho filmu Oceány 
plastov (2009, réžia: Sandrine Feydel), ktorý inšpiroval slovenských tvorcov. Ich cieľom je 
upozorniť na nezodpovedné správanie sa človeka k životnému prostrediu. Autormi inštalácie 
sú Erik Fehér a Viliam Šulík a s jej vytvorením budú pomáhať žiaci výtvarných odborov ZUŠ J. 
Rosinského a SZUŠ Ars studio, ktorí z plastového odpadu (PET fľaše, igelitky, poháriky, tégliky, 
misky a pod.) vytvoria podmorský svet plný morských živočíchov, rýb a rias. 

Viac... 
 
 

 

BLACK BOX A TULIPÁN 
 

Svet nevidiacich predstaví návštevníkom festivalu na vlastnej koži Empathy Black Box (Čierna 
skrinka Empatia, 2,5m x 2,5m x 2,5m ). Objekt, vo vnútri absolútne tmavý, bude umiestnený 



pred Divadlom Andreja Bagara (DAB). „Predstavte si ráno nevidiaceho, zažite také ráno v 
Empathy Black Boxe. V úplnej tme zvládnete/nezvládnete bežné sebaobslužné činnosti človeka 
pred odchodom z domu,“ opisuje projekt jeho autorka, sochárka Elena Kárová. Vstupenka do 
originálnej kocky bude jej zmenšeninou, kockou, a bude k dispozícii pri prezentácii v DAB. 
Vstup bude možný maximálne dvom ľuďom naraz. Vstupy: sobota a nedeľa (26. 9., 27. 9.)  od 
10.00 do 12.00 a od  13.00 do 17.00 hod.  
Výstava Umenie nevidiacich detí inštalovaná pred Štúdiom DAB predstaví sošky nevidiacich 
detí. Prednáška pre pedagógov nitrianskych škôl Čierny/biely svet zhrnie deväťročnú 
existenciu projektu, práce detí a predstaví tiež metodiku vedenia tvorivých workshopov, ktoré 
sa konajú celoročne v Klube Darujem ti tulipán zriadenom Asociáciou Divadelná Nitra pri ZŠI 
pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave. Na integračnom workshope Septembrový tulipán 
sa zúčastní viac ako 50 detí – vidiacich, nevidiacich, slabozrakých, mentálne postihnutých, 
malých i veľkých, ktoré sa stretnú, aby na festivalovom námestí spolu maľovali, sprejovali, 
bubnovali a zažili niečo jedinečné. Zapoja sa deti zo škôl: ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich, 
Bratislava, ZŠ kniežaťa Pribinu, Nitra, ŠZŠ a MŠ Karpatská, Bratislava. 
 

 

 
 

DIVADELNÁ NITRA MYSLÍ AJ NA DETI, RODINY A 
ŠKOLY 

 
Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2015 prináša celý rad podujatí pre deti, rodiny a 
školy. Vo svojom programe integruje aj deti zrakovo, sluchovo či mentálne postihnuté. 
Divadelné predstavenia, čítania a počúvania rozprávok, filmové projekcie, výstavy, diskusie, 
dielne pre materské, základné aj stredné školy. Pre rodiny s deťmi je určený víkend na 
festivalovom inom_námestí. Tohto roku o to intenzívnejšie, že hlavnou témou Divadelnej 
Nitry je „EMPATIA – zdieľať a dávať“. 

Viac... 

 



 

 
> Kontakt 
International Theatre Festival  
DIVADELNÁ NITRA 2015  
24. – 29. Sept 2015  
Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia  
Tel./Fax: +421 37 6524 870  
Mobile:, +421 903 554 475  
www.nitrafest.sk 
 

 



 

 



 

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


