
 
 

Divadelná Nitra vstupuje do 25. ročníka Ódou na radosť 
 

REZERVUJTE SI DÁTUM! ÓDA NA RADOSŤ? 
  
Už o niekoľko dní sa Slovensko stane 
stredobodom pozornosti reprezentácií 
mnohých európskych štátov  ako predsedajúca 
krajina v Rade Európy. 
Už o niekoľko mesiacov sa Nitra stane centrom 
prezentácie súčasného európskeho umenia – 
bude sa tu konať 25. ročník najvýznamnejšieho 
medzinárodného divadelného festivalu na 
Slovensku. 
 
Rezervujte si tento dátum a staňte sa súčasťou 
Divadelnej Nitry 2016! 
 

23. 9. – 28. 9. 2016 
 

Nemecko, Francúzsko, Švédsko, Ukrajina, 
Poľsko, Česko, Rusko, inšpiratívne diela zo 
slovenského divadla počas šiestich 
festivalových dní na štyroch javiskách a k tomu 
desiatky performancií, výstav, koncertov, 
filmov, workshopov či diskusií v uliciach Nitry. 

demokracia verzus totalitarizmus, otvorené 
hranice verzus uzavreté mysle, prepych verzus 
chudoba, tradícia verzus inovácia, kultúrne 
dedičstvo verzus strata pamäti, Východ verzus 
Západ 
 
Čo dobré a čo zlé dala svetu Európa? Čo z jej 
skutočných hodnôt odolalo globalizácii, 
komercializácii či skepse? Koľko dôvodov na 
radosť dnes poskytuje náš „starý“ kontinent? 
Odpovede na tieto otázky bude 
prostredníctvom umeleckých diel, dielní, 
prednášok i diskusií hľadať najstarší 
medzinárodný divadelný festival na Slovensku. 
Od 23. do 28. septembra 2016. Téma festivalu: 
Óda na radosť? (minulosť – prítomnosť – 
budúcnosť). 
 

PRESTÍŽNE DIVADLO PO 
PRVÝ RAZ NA SLOVENSKU! 

 Divadelnú Nitru 2016 otvorí 23. septembra 
prestížne nemecké divadlo Münchner 
Kammerspiele, ktoré bude na Slovensku 
vystupovať po prvý raz v histórii. 

PRIPRAVTE SA! 
 

Festivalové predstavenia sa už tradične 
uskutočnia v Divadle Andreja Bagara v Nitre a v 
Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. 
A festival sa opäť presunie aj do nitrianskych 
ulíc – hlavným dejiskom sprievodného 
programu, ktorý ponúkne desiatky podujatí, 
bude Svätoplukovo námestie pred Divadlom 
Andreja Bagara v Nitre. 

  



 

 

PREČO PÁNA R. POSTIHOL AMOK? /  

WARUM LÄUFT HERR R. AMOK? 

 

- Originálna, pútavá, mrazivá a zároveň vtipná 
divadelná inscenácia. 
- Nevšedné panoptikum o živote dnešnej 
európskej strednej triedy s nezvyčajnou silou 
a očistným účinkom. 
- Mladá režisérka Susanne Kennedy – objav na 
domácej aj zahraničnej divadelnej scéne. 

OSLÁVIME SVIATOK 
UMENIA 
 

Prvý ročník festivalu ako 
prehliadky európskeho divadla 
a diel iných umeleckých druhov, 
vrátane prezentácie 
regionálnych kultúrnych aktivít, 

sa v Nitre uskutočnil v septembri 1992. Odvtedy 
festival prešiel mnohými zmenami i peripetiami, 
no doteraz, zastrešený neštátnym subjektom – 
Asociáciou Divadelná Nitra, si zachoval 
charakter otvoreného, nezávislého 
a inšpiratívneho podujatia.  
 
25 rokov existencie Medzinárodného festivalu 
Divadelná Nitra poskytuje jedinečnú možnosť 
rozhliadnuť sa po teréne európskeho 
divadelného umenia, pripomenúť si vynikajúce 
osobnosti, ktoré sú s festivalom spojené – 
režisérov, choreografov, dramatikov, 
teatrológov, potvrdiť postavenie festivalu ako 
medzinárodnej platformy pre kultúrnu výmenu, 
komunikáciu, šírenie ideí a inšpiráciu. Ale aj 
zamyslieť sa nad povahou Európy, jej osobitým 
potenciálom a budúcnosťou, nad významom 
umenia a kultúry pre jej súčasnú aj budúcu 
podobu. Svedectvom uplynulých ročníkov budú 
rôzne aktivity – výstava plagátov, fotografií 
a kniha - ... túžba živá po kráse.  
 
Záštitu nad festivalom prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,  
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák,  
minister kultúry SR Marek Maďarič, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica a 
primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč. 
 
Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra 
 
Dobrovoľníci sa stále môžu prihlásiť TU  -  Viac info  -  Youtube 

 

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


