
Divadelná Nitra vyzýva slovenských umelcov
k tvorbe inscenácie v rámci medzinárodného

projektu
Asociácia Divadelná Nitra vyhlasuje výzvu pre divadelných a iných umelcov na

Slovensku na naštudovanie divadelnej inscenácie pre Medzinárodný festival
Divadelná Nitra 2020. Súčasťou študijného procesu inscenácie sú aj tri rezidencie

v zahraničí – v Írsku, Slovinsku a Belgicku.
Uzávierka prihlášok je 17. júna 2019

VÝZVA TU!!!

Výzva je sprístupnená od 6. 5. 2019 do 17. 6. 2019

Základnou požiadavkou na predkladané projekty je participatívny charakter
diela, ktorý by mal pomôcť k aktivizácii a rozvoju publika. Vo vzťahu
k umeleckému prostrediu tak Asociácia upozorňuje na publikum ako dôležitý
inšpiratívny zdroj v kreatívnych procesoch. Tvorcom zároveň ponúka pre
inšpiráciu tému „nová mravnosť“ (viac o téme TU:), no vítané sú aj projekty
s vlastnou témou. Zámerom Asociácie je iniciovať takú umeleckú tvorbu na
Slovensku, ktorá sa uplatní  v medzinárodnom prostredí.
 
Pripravovaná medzinárodná inscenácia je jedným z kľúčových výstupov
projektu Be SpectACTive!, ktorý Asociácia Divadelná Nitra realizuje od konca
roka 2018.
 
Viac o projekte Be SpectACTive
www.bespectactive.eu 
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POŽIADAVKY NA INSCENÁCIU
A UMELECKÝ TÍM

ZAUJÍMAJÚ NÁS
 

max. 6-členný umelecký tím
(divadelníci, tanečníci,
hudobníci, výtvarníci);
znalosti v anglickom jazyku
(stredne pokročilá úroveň);
diela s participatívnym
charakterom (projekty
experimentujúce so zapájaním
publika do procesu tvorby);
ako inšpiráciu pre tvorbu
inscenácie ponúkame tému
„nová mravnosť“, no vítané
sú aj projekty s vlastnou
témou.

projekty prinášajúce interakciu
indivídua, občana, člena
komunity so svojím okolím,
spoločnosťou, životným
prostredím;
činoherné alebo pohybové,
multižánrové
či 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 aplikovateľné v
medzinárodnom prostredí.

Z poslaných projektov vyberie Asociácia v konzultácii s partnermi v sieti 
jeden umelecký tím, ktorý začne s prípravou inscenácie v novembri 2019, 

premiéra sa uskutoční v septembri 2020.

POSKYTNEME

honorár na prípravu, naštudovanie inscenácie a jej prezentáciu na
MF Divadelná Nitra 2020, čiastočné krytie vedľajších nákladov
projektu;
3 kreatívne rezidencie u partnerov: Dublin Theatre Festival (Dublin,
Írsko), Plesni Theatre (Ľubľana, Slovinsko) a Centrum Buda (Kotrjik,
Belgicko);
servis súvisiaci s prvým uvedením inscenácie, 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.

Viac informácií nájdete TU

http://www.nitrafest.sk/domov/novinky/detail/divadelna-nitra-vyzyva-slovenskych-umelcov-k-tvorbe-inscenacie-v-ramci-medz/


V prípade otázok kontaktujte, prosím, manažérku projektu:
Anna Šimončičová, anna@nitrafest.sk, 0944 263 793

Projekt BeSpectACTive! podporili:

Medzinárodný festival Divadelná Nitra
Svätoplukovo nám. 4

950 53 Nitra
Slovenská republika

http://www.nitrafest.sk

Nechcete naďalej dostávať tieto maily?
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