
 

 

 

Májové novinky Divadelnej Nitry!  
Projekty Asociácie Divadelná Nitra sa úspešne rozbiehajú, príprava 

festivalu je v plnom prúde a my sme si pre Vás pripravili aktuálne správy,  
ktoré si nemôžete nechať ujsť. 

  

Aj toto je umenie opäť 
v uliciach!   

 

 

Úspešný projekt 
Vám odhalí zabudnuté 
a ignorované umelecké diela, 
sochy či objekty vo verejnom 
priestore Nitry. Práve sme v meste 
inštalovali RE-pasované pútače 
z rokov 2014 – 2017 a vďaka 
podpore Nitrianskej 
komunitnej nadácie na 
leto pripravujeme nové.  
Čítajte viac  

  

 

RE-alizuj sa na Divadelnej 

Nitre 2018!  

 

Zaži s nami najvýznamnejší 
medzinárodný divadelný festival 
na Slovensku a získaj 
nezabudnuteľné zážitky vo 
výnimočnej atmosfére, ktorú 
priblíži najnovšie video. Prihlás sa 
už teraz a staň sa dobrovoľníkom 
Divadelnej Nitry 2018! 
Čítajte viac 
 
  

 



RE-konštruovaný štáb 

Divadelnej Nitry 2018! 
   

 

 

Nový ročník festivalu prináša 
nové výzvy. V štábe Divadelnej 
Nitry sme privítali nových 
kolegov, ktorí sa postarajú 
o vydarenú akciu a hladký priebeh 
podujatia.   
Čítajte viac 
 
 
 
 
  

  

 

Otvorené archívy 

(výskum → reflexia → 

Nevidiaca Veronika 

zvíťazila v súťaži Radost 

tvořit.  

 

Pod hlavičkou projektu Darujem ti 
tulipán sa na medzinárodnej 
súťaži tvorby detí a mládeže so 
zrakovým postihnutím zúčastnila 
aj 12-ročná Veronika 
Bájnociová. Súťaž vyhlasuje 
Medzinárodný festival filmov pre 
deti a mládež v Zlíne, Veronika 
súťažila už po tretíkrát a opäť 
úspešne.  
Čítajte viac 
  

 

Výzva pre záujemcov 
o medzinárodný seminár 



 

výskum) 
   

 

 

Vďaka grantu z Fondu na podporu 
umenia už nič nebráni začať 
spracovávať a postupne 
poskytovať na študijné účely vyše 
25-ročné archívy Asociácie 
Divadelná Nitra. Je v nich 
sústredených vyše 6-tisíc 
dokumentačných materiálov – 
zoznamy, fotografie, nahrávky 
inscenácií, texty inscenácií, 
publikácie, katalógy, ročenky... 
Mnohé sú unikátne a na 
Slovensku sa inde nevyskytujú. 
Čítajte viac 

   

V4@Theatre Critics 
Residency  

 

Tento rok pôjde o rozšírený počet 
krajín (SK, CZ, PL, HU, UA, BY, 
MD, RO, RS) a o niekoľko 
zaujímavých stretnutí kritikov 
s tvorcami v podobe masterclassu 
a artists talk. Projekt podporil ako 
hlavný partner Medzinárodný 
vyšehradský fond (IVF) a Fond na 
podporu umenia.  
Čítajte viac 

 

Divadelná Nitra – to nie je 
len medzinárodný festival  

 

V apríli sa uskutočnilo prvé 
podujatie vzdelávacieho projektu 
Ako na divadlo 2018. Študenti – 
účastníci projektu boli prítomní na 
prvých čítacích skúškach novej 
inscenácie Divadla Andreja 
Bagara Mechanický pomaranč. 
Projekt bude pokračovať na jeseň 
návštevou študentov VŠMU 
Bratislava a Akadémie umení 
Banská Bystrica na 
Medzinárodnom festivale 
Divadelná Nitra. Projekt podporil 
Fond na podporu umenia ako 



hlavný partner. 
Čítajte viac 

 

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 Bratislava  

  

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 – RE z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. 

 

 

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra 
 

> Kontakt  
International Theatre Festival 

DIVADELNÁ NITRA 2018 
28. Sept – 03. Oct 2018 

Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia 
Tel./Fax: +421 37 6524 870 
Mobile: +421 903 554 475 

www.nitrafest.sk
 

 



 

 

 


