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Festivalové pasy v predaji 
 

Od 15. júna je možné kúpiť festivalové pasy na 
nadchádzajúci 24. ročník Medzinárodného 
festivalu Divadelná Nitra. Tak ako minulý rok, 
aj teraz sú v ponuke dva druhy pasov. Kým 
FANATIK je určený pre verejnosť, vrátane 
divadelníkov a novinárov, Študent FANATIK si 
môžu zakúpiť držitelia platných kariet ISIC, 
EURO26, študenti vysokých a stredných škôl. 
Najväčšou výhodou pasov je tretinová zľava v 
porovnaní so samostatnou kúpou vstupeniek. 

Ďalším dôvodom pre kúpu pasov je garancia 
vstupu na všetky predstavenia, keďže 
vstupenky na jednotlivé predstavenia sa 
začnú predávať až po skončení predaja pasov. 
Oba pasy sú v predaji v obmedzenom počte a 
len do 31. júla. Pasy FANATIK a Študent 
FANATIK je možné kúpiť online v sieti 
Interticket. Kúpený pas je potrebné v 
pokladnici festivalu zameniť za vstupenky, a 
to najneskôr 2 hodiny pred začiatkom prvého 
predstavenia uvedeného v pase. 

 
 

Hlavný program festivalu je už známy 
 

V priebehu júna kurátori Ján Šimko a Martina Vannayová pre zahraničie a Iva Ditte Jurčová a 
Michal Ditte pre výber zo Slovenska uzatvorili zoznam inscenácií hlavného programu, zatiaľ 
bez konkrétneho dátumu a miesta konania – to bude zverejnené koncom júla. Medzi 
vybranými je osem zahraničných inscenácií (po jednej z Belgicka, Izraela, Nemecka, Poľska, 
Ruska, Ukrajiny a dve z Francúzska) a štyri inscenácie zo Slovenska. 
„V hlavnom programe 24. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa predstavia v  

inscenáciách zo zahraničia režiséri a autori, ktorí ešte nikdy v Nitre prezentovaní neboli. V 

kontexte festivalu ide o nové mená,“ povedala Darina Kárová, riaditeľka festivalu a dodala: 
„Zahraničné predstavenia sa odohrajú v originálnych jazykoch, pričom budú simultánne 

tlmočené do slovenčiny a do angličtiny. Zaujímavosťou je, že všetky vybrané inscenácie 

hlavného programu, zo Slovenska i zo zahraničia, sú autorským divadlom alebo ide o pôvodné 

hry napísané priamo pre súbor. A všetky dokonale ladia s témou tohto ročníka, ktorú sme 

nazvali Empatia – zdieľať a dávať.“  
Akú zvláštnosť tento ročník prináša?  „Osobitne ma teší zastúpenie Ukrajiny a Izraela po dlhom 

čase. Izrael bol po prvý raz na Divadelnej Nitre v roku 2002 a Ukrajina dokonca v roku 1998. A 

zoskupenie Med a prach i Thália Színház Košice sú na Divadelnej Nitre úplne po prvý raz. 

Myslím, že diváci sa majú načo tešiť.“ 
 
 

Inscenácie hlavného programu 



 
Nowy Teatr, Varšava, Poľsko  
Tomasz Śpiewak 
Apokalypsa / Apocalypse 
réžia: Michał Borczuch 

The International Institute of Political Murder – 
IIPM, Berlin / Zürich, Nemecko 
Štvavé rádio / Hate Radio  
text a réžia: Milo Rau 

 

 

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

 
Drama Laboratory, Kirov + Teatr.doc, 
Moskva, Rusko 
Vjatlag / Vyatlag 
réžia: Boris Pavlovič 

Arkadi Zaides, Tel Aviv, Izrael  
Archív / Archive 
koncept & choreografia: Arkadi Zaides 

 
LOD music theatre & Théâtre Vidy-
Lausanne, Gent, Belgicko  
Starý Monk / An Old Monk  
text: Josse De Pauw 
hudba: Kris Defoort 

Ivana Müller, Paríž, Francúzsko  
Stále sa len prizeráme / We Are Still Watching 
koncept a text: Ivana Müller 

 

 

Sashko Brama, Ľvov, Ukrajina  
R+J 
text a réžia: Sashko Brama 

 

 

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava, Slovensko 
Viliam Klimáček 
Mojmír II. alebo Súmrak ríše 
réžia: Rastislav Ballek 

 
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovensko 
Agota Kristof – Daniel Majling 
Veľký zošit  
réžia: Ján Luterán 

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

 

 

Divadlo Thália / Színház Thália, Košice 
Rükverc / Spiatočka  
autor: István Kerékgyártó, réžia: József Czajlik 

 
Kompletný zoznam inscenácií hlavného programu si môžete pozrieť na našej webovej stránke. 

 
 

Pošlite nám svoje fotografie na tému Empatia 
 

Termín uzávierky na posielanie fotografií v rámci zverejnenej výzvy – 15. júl 2015 sa 
nezadržateľne blíži. Pripomíname, že posielať svoje fotografie na tému empatia môžu 



obyvatelia Nitry a Nitrianskeho kraja, ktorí fotografujú na profesionálnej aj amatérskej báze. 
Záujemcovia môžu poslať najviac 3 fotografie v tlačovej kvalite, ktoré zobrazujú alebo 
predstavujú empatiu v spojení s aktuálnymi spoločenskými problémami ako je chudoba, 
staroba, násilie, extrémizmus, vojna, imigrácia, diskriminácia menšín, marginalizácia telesne 
alebo duševne postihnutých, bezdomovectvo, ochrana životného prostredia a kultúrnych 
pamiatok, a to predovšetkým v Nitre a okolí, ale aj na Slovensku alebo v zahraničí. Fotografie 
posielajte emailom spolu so svojimi kontaktnými údajmi, názvom fotografie, miestom, kde 
vznikla, a príbehom, ktorý zachytáva. Vybrané snímky budú vytlačené vo veľkom formáte a 
nainštalované na špeciálnej stene na nitrianskom Svätoplukovom námestí odo dňa pred 
otvorením 24. ročníka festivalu Divadelná Nitra, teda od 23. septembra 2015, do polovice 
októbra 2015. 

 
 

Pripravili sme záhon pre nevidiacich 
 

 

Druhý júnový víkend patrí na Slovensku v posledných 
rokoch parkom a záhradám, z ktorých mnohé sú pre 
bežných ľudí počas roka neprístupné. Asociácia Divadelná 
Nitra a projekt Darujem Ti Tulipán pri tejto príležitosti 
pripravili v spolupráci so spoločnosťou Deloitte Slovensko a 
ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých na Svrčej ulici v Bratislave 
jedinečný projekt – založenie  špeciálneho záhona pred 
hlavným vchodom školy. Záhon vybudovali deti so zrakovým 
postihnutím s pomocou svojich vidiacich kamarátov zo ZŠ 
sv. Františka z Assisi v Bratislave, ako i 22 dobrovoľníkov z 
radov zamestnancov spoločnosti Deloitte Slovensko. 
Rastliny boli do záhona vybrané tak, aby ich zrakovo 
postihnuté deti mohli rozpoznať hmatom či čuchom. Pri 
každom druhu rastliny je uvedený jej názov v latinke i v 
Braillovom písme. Projekt výsadby záhona pre deti so 
zrakovým postihnutím vznikol aj na základe zámeru 
organizátorov upozorniť na potrebu empatie s tými, ktorí to 
naozaj potrebujú, a to aj v spojitosti s témou 24. ročníka 
festivalu Empatia – zdieľať a dávať. 

 

Divadelná Nitra tento rok bez DOSIEK 
 
Asociácia súčasného divadla a Asociácia Divadelná Nitra sa dohodli na ukončení spolupráce pri 
vyhlasovaní ankety divadelných kritikov a teoretikov Divadelné ocenenia sezóny – DOSKY. 
Hlavným dôvodom bola zmena podmienok zo strany Asociácie súčasného divadla pri 
vyhlasovaní ankety a organizovaní ceremoniálu, ktoré Asociácia Divadelná Nitra nemohla 
akceptovať. 
Spolupráca oboch subjektov sa datovala od vzniku ankety v roku 1996, kedy v zložitej kultúrno-
politickej situácii Asociácia Divadelná Nitra poskytla DOSKÁM priestor v rámci rovnomenného 
festivalu. Pre obe organizácie bola vzájomná spolupráca prínosom. 
 

Projekt Aj toto je umenie pokračuje 
 



 

Asociácia Divadelná Nitra v rámci minuloročnej témy 
festivalu Načo umenie? odštartovala v spolupráci so 
združením BUNKA pre súčasnú kultúru samostatný projekt 
AJ TOTO JE UMENIE. Ide o iniciatívu, ktorej ambíciou je 
poukázať na rôzne zabudnuté a ignorované umelecké diela, 
sochy, objekty či budovy, nachádzajúce sa na 
frekventovaných miestach, ale aj v zastrčených kútoch 
Nitry. Symbolom projektu sa stala biela dlaň s vystrčeným 
ukazovákom na červenom podklade, ktorá upozorňuje 
okoloidúcich na pozoruhodné umelecké diela, o ktorých 
často ani netušia, že sú umeleckými dielami. Cieľom 
iniciatívy je nielen poukázať, čo všetko okolo nás je 
umeleckým dielom, ale aj upozorniť na neutešený stav, v 
akom sa mnohé kultúrne pamiatky nachádzajú. To často 
vypovedá o tom, aký máme vzťah k svojmu okoliu, ako si 
vážime naše kultúrne dedičstvo či prácu iných. V rámci 
projektu sme doteraz označili už jedenásť nitrianskych 
objektov, ich prehľad nájdete na našej webovej stránke. Ak 
by ste sa chceli zapojiť do tejto iniciatívy, pošlite nám 
informáciu spolu s aktuálnou fotografiou a adresou, kde sa 
dielo nachádza. Projekt by sa mal rozšíriť aj po Slovensku – 
jeho realizáciu sme ponúkli mnohým kultúrnym 
organizáciám a mestám. 

 
 

 

 

Hľadáme ďalších dobrovoľníkov 
 
Na základe zverejnenej výzvy máme prihlásených už vyše osemdesiat dobrovoľníkov. Veľmi 
radi privítame ďalších! Dobrovoľníci majú jedinečnú príležitosť spoznať zákulisie prípravy a 
organizácie najväčšieho divadelného festivalu na Slovensku, získať pracovné skúsenosti a 
nových priateľov, ako i možnosť navštíviť zdarma festivalové predstavenia a ostatné podujatia. 
Ide o dobrovoľnícku prácu v týchto oblastiach: 
• akreditácia účastníkov 



• spolupráca pri zahraničných a slovenských súboroch hlavného programu  
• koordinácia sprievodných podujatí  
• technické  a materiálne zabezpečovanie 
• tlačové stredisko (písanie blogov, fotografovanie) 
• administratívne práce rôzneho druhu 
• asistenčné práce 
Záujemcov prosíme o vyplnenie jednoduchého prihlasovacieho dotazníka. Pre ďalšie 
informácie odporúčame  si  prečítať Manuál pre dobrovoľníka. 
 
 
> 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 
 

 

 



 

 

 
 


