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Dobrovoľníci Divadelnej Nitry sú tí naj! 
  

Trojica festivalových dobrovoľníkov Olha Bohuslavská, Martina Zelinková a 
Szabi Meszáros získali 26. januára 2017 ocenenie Mesta Nitry  „Srdce na 
dlani – dobrovoľník roka“ v kategórii dobrovoľník pracujúci v oblasti kultúry. 
Títo študenti translatológie sa v septembri minulého roka objavili ako 
festivaloví nováčikovia, to však nebolo poznať na ich výkone ani ochote. 
Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2016 pomáhali pri 
viacerých zahraničných divadlách hlavného programu, pričom zužitkovali 
svoje profesionálne jazykové schopnosti. Olhe, Martinke a Szabimu 
gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia na festivale! 

  

Prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie 
výtvarníčke Ilone Németh, ktorej diela boli súčasťou 
dvoch ročníkov Divadelnej Nitry 
 

Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa vzniku 
Slovenskej republiky začiatkom januára 2017 
prezident SR Andrej Kiska udelil štátne 
vyznamenania 20 osobnostiam. Jednou z ocenených 
bola aj Ilona Németh, ktorá dostala  Pribinov kríž II. 
triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj 
Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia. 
Ilona Németh spolupracovala s Medzinárodným 
festivalom Divadelná Nitra v rokoch 2015 aj 2016, 
jej diela boli vždy zásadným príspevkom k 
zobrazeniu festivalovej témy prostredníctvom 

výtvarného umenia. Pozrite si fotografie TU a TU. 
 



Festival navštívilo do 10 000 ľudí. Takmer 3 600 
divákov si prišlo pozrieť inscenácie hlavného 
programu. 
 

Koncom septembra 2016 sa skončil jubilejný 25. 
ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. 
Niesol sa v duchu motta Óda na radosť? 
s podtitulom (minulosť – prítomnosť – budúcnosť). 
Veríme, že sa nám podarilo poskytnúť návštevníkom 
festivalu veľa dôvodov na radosť. 
Obzrite sa na jeseň 2017 a pripomeňte si s nami dni 
sviatku umenia a radosti v Nitre 23. až 28. 
septembra. 
V hlavnom programe 3 547 festivalových divákov 
navštívilo 11 inscenácií. Boli to produkcie z 

Nemecka, Poľska, Iraku a Švédska, Francúzska, Ukrajiny, Českej republiky a, samozrejme, zo 
Slovenska. Pripomeňte si tieto diela vo fotogalérii zo skvelých fotografií Ctibora Bachratého na našom 
webe TU. 
 

Téma festivalu rezonovala aj na rovnomennej verejnej 
debate Óda na radosť 

 
Na festivale sa vždy aj diskutovalo. Prinášal závažné 
spoločensko-politické aj kultúrno-politické témy 
a inak to nebolo ani počas Divadelnej Nitry 2016. 
V intenciách témy Óda na radosť?  pripravili 
organizátori niekoľko diskusných podujatí a medzi 
nimi aj verejnú debatu, kde sa stretli zahranično-
politický analytik Pavol Demeš, politológ Grigorij 
Mesežnikov a filozof Peter Kondrla. Hostia  
diskutovali o aktuálnych problémoch Európy, ale 
aj o jej historických základoch a úlohe v modernom 
svete. Diskusiu moderovala Darina Kárová a 

nahrávku si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli TU 
 

Tému festivalu spracovali tvorcovia v hudobných 
vystúpeniach aj vo výtvarných dielach vytvorených 
priamo pre festival 
 



Pevnou súčasťou festivalu sú vždy podujatia 
sprievodného programu. Bol vyskladaný z desiatok 
performancií, výstav, filmov, dielní, diskusií a 
rôznorodých ďalších podujatí. Téma festivalu 
zaznela v hudobných vystúpeniach a vo výtvarných 
dielach vytvorených priamo pre festival, unikátnou 
bola spolupráca s Nitrianskou galériou 
na medzinárodnej výstave Newrope. Podujatia 
sprievodného programu priniesli tému jubilejného 
ročníka Divadelnej Nitry do nitrianskych ulíc 
aj do rôznych kultúrnych inštitúcií v Nitre, jeho 

76 podujatí navštívilo 6 250 návštevníkov. Ponúkame vám spomienkový prierez týmito podujatiami 
na fotografiách Henricha Mišoviča TU. 
 

Atmosféru festivalu obohacovali podujatia vo 
verejných priestoroch 
 

Atmosféru festivalovej témy najlepšie možno 
vnímať na videonahrávke flashmobu Óda na radosť, 
ktorý pripravila do sprievodného programu 
Divadelnej Nitry Základná umelecká škola Jozefa 
Rosinského v priestoroch Nákupno-zábavného 
centra Mlyny v Nitre. Video TU. 

 
Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra 
  
> Kontakt / Contact 
International Theatre Festival 
DIVADELNÁ NITRA 2017 
22. – 27. Sept 2017 
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 
  



 

 

 



 

  
Ak si neprajete dostávať aktuálne informácie o Divadelnej Nitre, napíšte nám odpoveď iba s jedným 

slovom v predmete správy: stopnewsletter. 
  


