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Asociácia Divadelná Nitra, hlavný organizátor Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, 
vyhlasuje 

!!! VÝZVU !!! 

pre divadelných a iných umelcov na Slovensku 

na naštudovanie divadelnej inscenácie pre Medzinárodný festival  

Divadelná Nitra 2020 
 

Výzva je súčasťou medzinárodného projektu Be SpectACTive!, ktorý je zameraný na aktivizáciu publika, 
rozvoj participatívnej tvorby a networking. Inscenácia, ktorá vznikne ako jeden z hlavných výstupov 
projektu, bude mať premiéru na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra v septembri 2020. Súčasťou 
procesu príprav inscenácie / scénického diela budú 3 zahraničné rezidencie tvorivého tímu 
u koprodukčných partnerov: Dublin Theatre Festival (Dublin, Írsko), Plesni Theatre (Ľubľana, Slovinsko) 
a Centrum Buda (Kotrjik, Belgicko). V  závere každej rezidencie bude vznikajúce dielo predstavené ako 
work in progress. 

 

POŽIADAVKY NA INSCENÁCIU A UMELECKÝ TÍM: 

• max. 6-členný umelecký tím (divadelníci, tanečníci, výtvarníci, hudobníci) so znalosťami 
v anglickom jazyku na stredne pokročilej úrovni (tím musí byť schopný komunikovať 
v zahraničnom prostredí);  

• projekty, v ktorých sa experimentovanie a participatívne postupy (zapájanie publika) uplatňujú 
v rôznych etapách procesu tvorby (napr. pri výskume, naštudovaní, rezidenciách, v realizačnej 
fáze). Špeciálna požiadavka na prácu s publikom sa vzťahuje na kreatívne rezidencie. Forma 
zapojenia publika závisí od uváženia tvorcov; 

• ako inšpiráciu pre tvorbu inscenácie ponúkame tému „nová mravnosť“ (explikácia TU), no 
vítané sú aj projekty s vlastnou témou. 
 
 
 

ZAUJÍMAJÚ NÁS:  

• projekty prinášajúce interakciu indivídua, občana, člena komunity so svojím okolím, spoločnosťou, 
životným prostredím;  

• činoherné, pohybové, multižánrové a multidisciplinárne autorské projekty. Môže ísť o vyslovene 
dokumentárne dielo, ale aj o vysoko estetizovaný tvar; 

• diela s komunitným charakterom s vysokou autentickosťou, na druhej strane diela univerzálne, 
ktoré sú aplikovateľné v medzinárodnom rozmere krajín (predovšetkým u partnerov rezidencií, 
ale i potenciálnych hostiteľov ďalších zájazdov). 
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ČASOVÝ RÁMEC PROJEKTU:  

• Termín na podanie prihlášky: do 17. 6. 2019  
• Užší výber: do 15. 7. 2019 (postup do užšieho výberu oznámime e-mailom) 
• Potvrdenie výberu: do 30. 10. 2019  
• Začiatok príprav: 1. 11. 2019  
• 3 kreatívne rezidencie tvorivého tímu, každá v trvaní 11 dní: počas roka 2020 (termín bude 

odkonzultovaný)  
• Premiéra inscenácie: 25. 9. – 30. 9. 2020 (MF Divadelná Nitra 2020) 

 

ASOCIÁCIA DIVADELNÁ NITRA POSKYTNE: 

• honorár za naštudovanie, prípravu a prezentáciu na MF Divadelná Nitra 2020 a čiastočné krytie 
vedľajších nákladov súvisiacich s prípravou a prezentáciou projektu (nákup materiálu, technické 
zabezpečenie, cestovné, preprava materiálu) v maximálnej výške 20 000 Eur;  

• 3 kreatívne rezidencie u partnerov – pobyt s hradeným cestovným, stravným, ubytovaním a so 
zabezpečeným priestorom; 

• servis súvisiaci s 1. uvedením inscenácie na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra (vrátane 
prekladov) za účasti pozvaných zahraničných hostí; 

• produkčné a organizačné zastrešenie a komunikáciu s partnermi počas prípravy inscenácie; 
• PR a medializáciu projektu;  
• priestor na prezentáciu inscenácie na medzinárodnom podujatí, podporu ďalších zájazdov, 

profesionálne vedenie a komunikáciu s medzinárodnými partnermi siete.  
 
Poznámka: Na naštudovanie inscenácie použije tvorivý tím vlastné alebo iné partnerské 
priestory. Asociácia Divadelná Nitra nedisponuje divadelnými priestormi, ktoré by mohla 
poskytnúť.   
 

PRIHLÁŠKA: 

Žiadosti o prihlásenie prosíme poslať na adresu manažérky projektu: anna@nitrafest.sk s predmetom e-
mailu: VÝZVA INSCENÁCIA 2020. Následne bude žiadateľovi odoslaný formulár na vyplnenie.  

 

V prípade otázok kontaktujte, prosím, manažérku projektu:  

Anna Šimončičová, anna@nitrafest.sk, 0944 263 793 

       

Projekt Be SpectACTive! 

Projekt Be SpectACTive! vznikol v decembri 2014. Ide o rozsiahly projekt celoeurópskej spolupráce 
podporený programom Európskej únie Kreatívna Európa. Zameriava sa na sféru múzických umení, 
v ktorej sa usiluje podporiť zapájanie publika do kreatívnych procesov prostredníctvom umeleckej tvorby 
a ďalších participatívnych činností. Od decembra 2018 prebieha už druhá séria tohto medzinárodne 
uznávaného projektu, do ktorej bola prizvaná aj Asociácia Divadelná Nitra. Tá sa tak stala súčasťou 
prestížnej siete 19 partnerov, ktorých zastupujú významné európske kultúrne inštitúcie. Partneri 

mailto:anna@nitrafest.sk
mailto:anna@nitrafest.sk
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vo dvoch líniách (produkčnej a výskumnej) podporujú aktivizáciu občanov a experimentovanie 
v európskom priestore prostredníctvom viacerých výstupov projektu. Medzi najvýznamnejšie patrí 
zriadenie skupín aktívnych divákov (v prípade Divadelnej Nitry ide o Divácku programovú radu zapojenú 
do výberu programu MF DN), produkcia 15 nových divadelných a tanečných diel, 4 európske komunitné 
projekty prepájajúce dve európske mestá, 4 ročníky Európskeho dňa publika, konferencie, mítingy, 
výskum a networkingové aktivity.  

Viac informácií:  

http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/be-spectactive/be-spectactive-v-nitre/   

www.bespectactive.eu  

 

Hlavný producent  

Projektu Be SpectACTive! – nová inscenácia pre MF DN 2020:  

Asociácia Divadelná Nitra (ADN) a Medzinárodný festival Divadelná Nitra  

K najvýznamnejším projektom Asociácie Divadelná Nitra patrí Medzinárodný festival Divadelná Nitra – 
jedno z najväčších a najvýznamnejších kultúrnych podujatí na Slovensku s medzinárodnou účasťou, ktorý 
sa koná už takmer 30 rokov v meste Nitra. Okrem festivalu sa Asociácia Divadelná Nitra venuje práci 
s publikom, neformálnemu vzdelávaniu mladých, projektom zameraným na rozvoj medzinárodnej 
umeleckej reflexie a kritického myslenia, integračným aktivitám. Rozvíja aj komunitné projekty v oblasti 
umenia. Je aktívnym členom viacerých medzinárodných organizácií (napr. IETM, BeSpecACTive! alebo 
EFFE). S cieľom podporiť slovenské umenie v medzinárodnom prostredí organizuje koprodukčné 
projekty, naposledy projekt Paralelné životy – 20. storočie očami tajných polícií (2011 – 2015).  

Viac na www.nitrafest.sk 

 

Koproducenti  

Projektu Be SpectACTive! – nová inscenácia pre MF DN 2020: 

Dublin Theatre Festival (Dublin, Írsko) 

Dublin Theatre Festival, založený v roku 1957, je najdlhšie usporadúvaný 
európsky divadelný festival. Osemnásťdňové podujatie sa koná každoročne 

od posledného septembrového štvrtka. Jeho poslaním je priniesť 
výnimočný divadelný zážitok, ktorý osloví rôzne komunity mesta, 

prispievať k živému spoločenskému a kultúrnemu životu v hlavnom meste 
Írska. Do Dublinu prináša svetové divadlo, podporuje netradičnú umeleckú 
tvorbu a je platformou pre prezentáciu toho najlepšieho z írskeho divadla 

pred svetom. Srdcom festivalu je mesto Dublin – jeho ľudia a príbehy.  

Viac: dublintheatrefestival.com 

 

                                                                 

 

http://www.nitrafest.sk/domov/ProjektyAsocicie/be-spectactive/be-spectactive-v-nitre/
http://www.bespectactive.eu/
http://www.nitrafest.sk/
https://dublintheatrefestival.com/Online/default.asp
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Plesni Teater Ljubljana (Ľubľana, Slovinsko) 

Súbor Dance Theatre Ľubľana / Plesni Teater Ľubľana (PTL) bol založený 
v roku 1984 a položil základy pre rozvoj súčasného tanca v Slovinsku. Ide o 

malé  divadlo, ktoré sa orientuje na zážitok zo súčasného tanca. Jeho 
program zostavuje umelecká rada, pozostávajúca z generácie už 

etablovaných starších, ale i z okruhu začínajúcich umelcov. Zameriava sa 
na inovácie a experiment, prezentuje diela domácich i zahraničných 

choreografov, z ktorých mnohí získali národné a medzinárodné ceny za 
tanec.  

Viac:  ptl.si 

 

 

        BUDA (Kortrijk, Belgicko) 

Umelecké centrum BUDA (Kortrijk) riadi umelecký priestor pre 
performerov, 3 festivaly a kino. Každý rok privíta BUDA až 65 divadelných 
zoskupení / 250 performerov, ktorí dostanú príležitosť tvoriť v jednom z 5 
štúdií alebo v 2 divadelných sálach. Diela, ktoré vznikli v produkcii centra 

BUDA, sú prezentované na mnohých scénach po celej Európe a v Kotrjiku 
počas jedného z festivalov: Koniec zimy (február), Takmer leto (jún) a NEXT 

festival (november). Na príprave týchto festivalov jeho organizátori 
spolupracujú so skupinou angažovaných divákov, tzv. „Compañeros“. 

Návštevnosť centra Buda dosahuje ročne 60 000 ľudí.  

Viac: www.budakortrijk.be 

 

 

Projekt Be SpectACTive! podporujú:  

 

 

 

 

Projekt Be SpectACTive! 
z verejných zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia 
 

http://ptl.si/
http://www.budakortrijk.be/

