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DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA. link.

La Guimbarde, Belgicko. Priekopnícke divadlo v tejto
oblasti v krajine, divadlu pre najmenších sa venuje od 

Helios, Nemecko. Na divadlo pre batoľatá sa koncentruje
od r. 2004, pod vedením líderky divadla Barbary Kölling. 
Toihaus, Rakúsko. Prvé divadlo v krajine, ktoré sa začalo
venovať divadlu pre najmenších (r. 2002).
Kolibri, Maďarsko. Divadlo uviedlo prvé predstavenie pre
najmenších v tejto krajine (r. 2005).

Divadlo pre batoľatá bolo do r. 1987 nepredstaviteľným
fenoménom. Všetko sa zmenilo, keď v tomto roku súrodenci
Valeria a Roberto Frabettiovci v domácom divadle La Baracca
v talianskej Bologni vytvorili prvé predstavenie pre deti od 
0 rokov. Volalo sa Acqua / Voda. Trvalo 15-20 minút, bolo 
o kvapke, ktorá sa z vodovodného kohútika dostala do sveta.
La Baracca je dodnes lídrom v tejto oblasti tvorby. 
V tom istom roku vzniklo vo Francúzsku predstavenie
Pokojný vták, prvé predstavenie pre deti od 3 mesiacov do 3
rokov v tejto krajine. Bolo uvedené na scéne kultúrneho
centra La Ferme du Buisson v meste Marne-la-Valleé vďaka
dramatičke a režisérke Joëlle Rouland. 
Od prvých rokov nového milénia sa divadlo pre batoľatá, pod
medzinárodným označením Theatre for very young, začalo
kontinuálne rozvíjať a kultivovať vo viacerých divadlách,
centrách v západnej, strednej a severnej Európe:

r. 2000.
Theater De Spiegel, Belgicko. Divadlo pod vedením
Karla van Ransbeecka sa považuje za mimoriadne
progresívne v línii theatre for very youg, divadlo samotné
sa vymedzuje ako hudobné divadlo pre najmenších. Prvé
predstavenie pre deti mladšie ako 3 roky vytvorilo 
v r. 2004. Tvorba divadla je permanentne prítomná na
medzinárodných festivaloch v Európe , Kanade, ktoré
prezentujú tvorbu pre batoľatá.

 
 
 

Batolárium, 2011, réžia Monika Kováčová, Marián Pecko
Akvabatolárium, 2012, réžia Monika Kováčová, Marián
Pecko
Farbatolárium, 2013, réžia Monika Kováčová, Marián
Pecko
Čiarkolárium, 2015, réžia Ajka Liňajka 
Hmatuláci, 2018, réžia Maťa Grifelová

V posledných rokoch sa divadlu pre najmladšie deti začalo
venovať množstvo divadiel, skupín, centier naprieč Európou,
napr. Divadlo MY, Dánsko, Divadlo Polka, Anglicko 
(s predstaveniami pre deti mladšie ako 5 rokov začali
experimentovať už v r. 1983 v cykle "Adventure Theatre"),
Starcatchers, Írsko (kooperačná skupina spolupracujúca 
s umelcami, umelkyňami, ale aj detskými centrami, škôlkami
v rámci tvorby pre deti od 0 do 5 rokov), Divadlo Fot,
Nórsko, Divadlo Atofri, Poľsko, La Casa incierta,
Španielsko a i. 
 
Na Slovensko sa divadlo pre batoľatá dostalo v r. 2011.
Batolárium bolo prvé predstavenie pre najmenších, ktorého
vznik iniciovali Iveta Škripková a Marián Pecko. Do dnešného
dňa v BDNR vzniklo 5 produkcií pre batoľatá:

 
Kým pred desiatimi rokmi bola tvorba divadla pre batoľatá
zriedkavým úkazom a mnohí, mnohé polemizovali o tom, či
takýto typ divadelnej práce má opodstatnenie (a aké?), 
v súčasnosti sa ponuka v tejto oblasti výrazne zvyšuje. 
Určite to súvisí s progresom vo výskumoch v línii vývinovej
psychológie. Tie odtajnili aký hlboký je dopad rôznorodých
impulzov na detskú psychiku v období vývoja do 3 rokov
veku. Impulzy a skúsenosti prežité v tomto období majú
zásadný dopad na formovanie neskoršej osobnosti 
a psychiky detí/ľudí. 
Druhým faktorom je určite zmena zamerania spoločenskej
pozornosti, ktorá sa viac a viac sústredí na bábätká (a ich
rodičov). Naša spoločnosť sa stáva  children-friendly, najmä
po vzore severoeurópskych krajín. S tým súvisí nárast (nielen)
divadelnej ponuky zameranej na najmladšie deti. Zrejme je
to pozitívny vývoj, otázkou však ostáva ako kvantita vplýva na
kvalitu ponúkaných produkcií.
 

DIVADLO PRE NAJMENŠÍCH, NAJMENŠIE

https://cloud5g.edupage.org/cloud/DEKLARaCIA_PRaV_DIETATA.pdf?z%3A2LyCCbzpGALz%2B2LjvXpw%2B0kHmHwexdjB1iAiWlYg4bJenThRELTd0v3og1wN1Ciy
https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
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V súčasnosti v BDNR vzniká šiesty diel cyklu pre batoľatá,
tentokrát sme vekovú adresnosť posunuli o pár mesiacov 
a predstavenie venujeme deťom od 2 do 5 rokov.  Inscenáciu
pripravuje poľsko-slovenský tvorivý tím, ktorý vedie
priekopníčka divadla pre najmenších v Poľsku Honorata
Mierzejewska-Mikosza. 
Premiéra je plánovaná na nedeľu 15. marca o 16.00 hod.
 
Dovoľujeme si Vás zoznámiť s dvomi členkami tvorivého
tímu, spomenutou režisérkou Honoratou M. Mikoszou 
a scénografkou inscenácie, výtvarníčkou Ewou Woźniak.
 
 

 
ŠEPOTY LESA

povedať, že počas príprav novej réžie pre najmladších ma
sprevádza radosť. Radosť zo sveta.

HONORATA MIERZEJEWSKA-MIKOSZA
Režisérka, herečka, scenáristka, kmeňová členka Bábkového
divadla v Olsztyne, venuje sa takmer výlučne divadlu/umeniu
pre deti. Priekopníčka divadla pre najmenších v Poľsku.
Vytvorila desiatku inscenácií venovaných tejto diváckej
kategórii v rôznych poľských divadlách, Šepoty lesa sú jej
prvou realizáciou na Slovensku. Jej režijný jazyk je typický
intenzívnym spojením poézie, hudby a výtvarna. Angažuje sa
v projektoch, ktoré posilňujú aktívne zapojenie rodín s deťmi
do kultúrneho diania.

Vyštudovala si a venuješ sa najmä bábkovej tvorbe pre deti.
Čím ťa oslovuje/inšpiruje súčasný bábkový divadelný
jazyk? Čo ti dáva (a čo možno berie) tvorba divadla pre deti?
Študovala som bábkarstvo a áno, zaviedlo ma to k detskému
divákovi. Hoci, režírovala som aj dve predstavenia pre
dospelých. Teší ma aké široké a neobmedzené možnosti
ponúka bábkové divadlo/divadlo formy (ed. pozn. termín
divadlo formy v Poľsku reprezentuje syntetické divadlo
využívajúce nečinoherné a nebábkové prístupy - vizuálne,
muzikálne, pohybové, predmetové inšpirácie.) Existuje tu
miesto pre mnoho rôznych tvorcov. Môžu sa miešať nové
médiá aj tradícia a vytvárať tak novú kvalitu. Zaujímajú ma
nečakané spojenia. Práca na každom predstavení ma núti
hľadať krásu v jednoduchých veciach a slovách. Moja
pozornosť je vtedy intenzívna. Myslím, že môžem smelo

Akú umeleckú/spoločenskú funkciu plní divadlo pre
batoľatá? Je pravda, že v súčasnosti sa ponuka divadla pre
batoľatá zvyšuje, no pred 10 rokmi to bola značne
menšinová záležitosť. 
Tvorenie divadla pre deti prišlo ku mne prirodzene. Nikdy
som netušila, že si tak intentívne porozumiem s malými
deťmi. Začala som v roku 2009 a nemôžem prestať…
Predstavenie, ktoré aktuálne pripravujeme, je mojím
desiatym predstavením pre tých najmladších. Každé sa týkalo
inej témy. Odkedy prišli na svet moje deti, vidím zmysel tohto
divadla ešte jasnejšie. Začiatky boli ťažké. Musela som
presviedčať riaditeľov divadiel. Ale boli aj takí, ktorí ma
oslovili na začiatku mojej profesionálnej dráhy, pretože videli,
cítili potrebu stretnutia najmladšieho diváka s divadlom.
Pociťovali, že plnohodnotné umenie pre batoľatá nám
pomôže vychovať kritických a náročných divákov. A nemýlili
sa. Z dobrého predstavenia môže plynúť samé dobro. Treba
pamätať na vnímanie dieťaťa, dávkovať divadelné prostriedky
a brať dieťa vážne. Divadlo by malo scitlivovať, rozvíjať
empatiu a predstavivosť. Na to nemôžeme zabudnúť!

Čo je pre teba pri tvorbe dôležité? Aké sú tvoje inšpirácie?
Veľmi často pozorujem deti. Zbožňujem to. Ich zvedavosť,
záujem o svet, trefné otázky ma motivujú byť pozornejšou 
a otvorenejšou. To veľmi pomáha v divadelnej práci. :)

Ako vznikol nápad na Šepoty lesa?
Myslím, že som túto tému nosila v sebe a potrebovala
som pozvanie (na spoluprácu), aby som si to uvedomila.
Nápad sa vyvíjal pomaly ako semienko stromu, ktoré sadíme
v predstavení. V istom momente som si všimla, aká dôležitá
je pre mňa táto téma. Cítime (všetci tvorcovia, tvorkyne), že 
o tom musíme hovoriť. Pretože vzťahy s prírodou a úcta k nej
sú prirodzené a vyvíjajú sa predsa veľmi skoro.

Chýba mi les. Keď som bola malá, chodila som s rodičmi
a súrodencami do lesa veľmi často. Rada som ležala v lese 
a sledovala oblohu presvitajúcu v korunách stromov, hrávala

Aké sú tvoje vzťahy/priateľstvá s lesom? So stromami?

https://cloud5g.edupage.org/cloud/DEKLARaCIA_PRaV_DIETATA.pdf?z%3A2LyCCbzpGALz%2B2LjvXpw%2B0kHmHwexdjB1iAiWlYg4bJenThRELTd0v3og1wN1Ciy
https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
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EWA WOŹNIAK
Scénografka, vizuálna umelkyňa, divadelná pedagogička,
aktivistka v otázkach ekológie, životného prostredia. Spolupracuje
s činohernými divadlami v Poľsku a bábkovými divadlami v Poľsku,
Nemecku, Anglicku. Venuje sa divadlu pre deti aj dospelých.
Angažuje sa na príprave a realizácií rôznorodých
umeleckých/kultúrnych projektov s presahmi do pedagogického,
sociálneho a ekologického prostredia. Pracuje so seniormi,
seniorkami a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi.

Ewa, tvoje umelecké zameranie je pomerne pestré, pracuješ
s rôznymi umeleckými druhmi i rôznymi typmi publika. Aká cieľová
skupina divákov/diváčok ti je ako tvorkyni najbližšie? Aké sú tvoje
skúsenosti s divadlom pre najmenších?

v súčasnosti povzbudzuje predstavivosť detí a aké hodnoty sú
spoločné pre deti a dospelých. A počas samotného predstavenia sú
deti veľmi úprimné vo svojich reakciách. Čo si cením. Deti sú veľmi
krásni, citliví  a múdri diváci a diváčky.
 
Čím ťa oslovuje súčasné bábkové divadlo, čo ti dáva a čo mu dávaš
ty ako výtvarníčka-tvorkyňa?
V tejto súvislosti preferujem termín divadlo formy. Podľa môjho
názoru tento názov lepšie zapadá do tohto rozvíjajúceho sa
umenia. Osobne si veľmi vážim vizuálne divadlo aj preto, že
súčasne existuje veľa nástrojov a možností ako rozprávať rôzne
príbehy. Ak je inscenácia dobrá, múdra, pravdivá, potom ja osobne
zažívam často veľa emócií. Čo dávam ja? To najlepšie, čo v sebe
mám alebo čo najlepšie môžem urobiť. Moje scénografie sú
nasýtené mnou: zvedavosťou, múdrosťou, vynaliezavosťou,
citlivosťou, pracovitosťou a humorom.

Veľa času si pri zbere materiálu na súčasnú scénografiu trávila
v lese. Ako sa priatelíte? Ty a les, ty a stromy?
Les a príroda sú pre mňa veľmi dôležité. Často sa v lese vraciam k
sebe a znovu získavam pokoj a radosť. Snažím sa odvďačiť lesu
informovaním ľudí o tom, aký je les dôležitý, prostredníctvom
aktivizmu - pracujem pre prírodu a jej ochranu, a vždy, keď som v
lese, mám so sebou vrece na odpadky a rukavičku a upratujem.
Snažím sa nerušiť pokoj a pozorovať prírodný svet. Pretože keď
som v lese, cítim, že som hosťom v tejto nezvyčajnej krajine a že to
ja sa musím a chcem prispôsobiť zákonom, ktoré tam platia, čo
znamená, že ich musím tiež vopred poznať. Les, pozorovanie,
počúvanie – veľmi veľa ma učia.

 sa v tráve. Teraz na to nemám čas. Toto predstavenie je pre mňa
podstatné, pretože mi pripomenulo, čo bolo pre mňa dôležité,
životodarné. Musím sa zmeniť; po dokončení práce by som mala
okamžite bežať do lesa!

Keby si mohla, zmenila by si niečo vo vzťahoch medzi ľuďmi
a lesom/prírodou?
Verím, že môžem niečo zmeniť, preto pripravujem túto inscenáciu.
Budú to určite malé zmeny. Možno sa podarí obrátiť pozornosť na
krásu prírody, ktorá nás obklopuje, možno si niekto spomenie, že sa
treba prechádzať, lepšie zaobchádzať so svojím okolím, alebo
možno len jednoducho dobre naladí malých aj veľkých divákov,
diváčky.
Otázka je veľmi dôležitá, týka sa toľkých skutočností, že ani nie je
možné vymenovať veci, ktoré sa musia u ľudí zmeniť, aby sme
zachránili našu planétu. Degradácia životného prostredia ma veľmi
bolí. Tiež sa sama zatiaľ len učím. Viem, že ako dospelí musíme byť
viac vedomí a citliví, vedomé a citlivé. A musíme scitlivovať deti. Nie
strašiť, ale ukazovať dobré riešenia. Úcta je také otrepané slovo....
vráťme mu jeho hodnotu.

ĎAKUJEME!

Mám príležitosť spoluvytvárať predstavenia pre rôzne vekové
kategórie. Tieto skúsenosti si veľmi cením. Pre dospelé publikum
mám možnosť vytvárať scénografiu, v ktorej sa odvolávam na metafory,
známe umelecké diela, citlivosť a intelekt, ktoré sú postavené na
mnohoročných skúsenostiach. Hľadanie jazyka umeleckého vyjadrenia
na základe témy predstavenia je veľké dobrodružstvo. Osobitným
zážitkom je tiež stretnutie s mladým divákom v divadle. Prebúdzanie
citlivosti dieťaťa, jeho potešenia, sviežosti. Zisťovanie toho, čo

Keby si mohla, priala by si si niečo zmeniť vo vzťahoch medzi
ľuďmi a prírodou? Ľuďmi a lesom?
Predovšetkým prajem ľuďom, aby čo najčastejšie chodili do lesa, ale
tiež sa mu priúčali. Čítali o jeho témach, počúvali, sledovali. Všimli
si, že toto je neobvyklý ekosystém, ktorý by sme nemali narúšať.
Celý les, ale aj každý jeden strom, je nezvyčajným makro- alebo
mikrosvetom, v ktorom sa odohráva veľa nezvyčajných príbehov,
procesov a života. Myslím si, že by sme ho mali rešpektovať, nerobiť
neporiadok, nezasahovať - mám na mysli nevytínať stromy,
nezabíjať zvieratá a nehádzať smeti.
Les si zaslúži našu lásku a úctu. Voľakedy dávno to bol domov nás
všetkých.

Rozhovory pripravila Monika Tatarková, z poľštiny preložila Anna
Hajduková. 

ĎAKUJEME!

https://cloud5g.edupage.org/cloud/DEKLARaCIA_PRaV_DIETATA.pdf?z%3A2LyCCbzpGALz%2B2LjvXpw%2B0kHmHwexdjB1iAiWlYg4bJenThRELTd0v3og1wN1Ciy
https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
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Premiérový deň , či večer je vždy výnimočný.
Premiéra Tajomneho majáku bola o to

výnimočnejšia, že sme mali česť na nej privítať
autorku hry XÉNIU DRAGUNSKÚ. 

Pricestovala do Banskej Bystrice z Ruska, 
z Moskvy. 

O samotnú premiéru, ako 
aj o možnosť rozhovoru 

s autorkou prejavilo záujem viacero
médií. Slovensko-ruské tlmočenie

počas večera zabezpečovala slečna
Nadia Kurbatovová.

Prvého uvedenia inscenácie a následného rautu sa zúčastnilo viacero priateľov, priateliek divadla a vzácnych hostí, hostiek.
Bola s nami aj pani riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave pani Inna Kuznetsová a pani Kristína Dašková-
Lettrichová z Honorárneho konzulátu Ruskej federácie v BB.  Obidve inštitúcie vznik inscenácie finančne podporili. Za

podporu zároveň ďakujeme Fondu na podporu umenia. Na premiéru pricestovala aj prekladateľka hry pani Ivana Kupková.
 

TAJOMNÝ MAJÁK

PREMIÉRA, 7. 2. 2020
FOTO: NIKOLA KOČIŠOVÁ

TAJOMNÝ MAJÁK
Autorka: Xénia Dragunská, Preklad: Ivana Kupková, Dramaturgia:
Iveta Škripková, Výprava (kostýmy, bábky): Katarína Caková,
Hudba: Elia Moretti, Réžia: Júlia Rázusová
Hrajú: Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Andrej Polakovič,
Alena Sušilová, Filip Štrba, Mária Ševčíková a.h.
Kapela: Dodo Šamaj
Prvá inscenácia v BDNR venovaná špeciálne teenagerom,
teenagerkám.
Prvé uvedenie autorky a hry na Slovensku. 
Prvá spolupráca s renomovanou režisérkou Júliou Rázusovou.Režisérka Júlia Rázusová, autorka Xénia Dragunská
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MATKA: Jana Oľhová a.h. (po prvýkrát v bábkovom divadle účinkovala vtedajšia členka
súboru Slovenského komorného divadla v Martine, v súčasnosti súbežne členka
Slovenského národného divadla)
STARŠIA: Marianna Mackurová
BOŽKA: Mária Šamajová

MLADŠIA: Nina Müller (pôvodná interpretka, hostka divadla, spolupracovala so Štúdiom
T.W.I.G.A.)

MUŽ: Daniel Heriban a.h. (Pôvodný interpret, vtedajší člen Slovenského komorného
divadla v Martine, dnes člen umeleckého súboru SND. Pri tejto príležitosti spolupracoval
s našim divadlom prvý a jedinýkrát, bol zároveň autorom scénickej hudby).

OBSADENIE
Postavy Matky, Staršej dcéry a Božky stvárňujú dodnes herečky z pôvodného obsadenia:

 
Roly Mladšej dcéry a Muža interpretovalo viacero hercov, herečiek:

     Eva Dočolomanská (súčasná členka US)
9. marca sa v úlohe Mladšej predstaví IVANA KOVÁČOVÁ, ktorá postavu preobsadila
kvôli PN  herečky Evy Dočolomanskej.

Juraj Smutný (člen umeleckého súboru divadla v r. 2008-2016, do r. 2019 v inscenácii         
účinkoval ako hosť).
9. marca sa úlohy Muža premiérovo zhostí člen súboru ANDREJ POLAKOVIČ.

 

POZVÁNKA MESIACA

MDŽ NA RÁZCESTÍ 

REALITY SNOV
9. MAREC 2020

REALITY SNOV
Autorka: Jana Juráňová
Réžia: Iva Š.
Premiéra: 18. september 2011
Počet repríz: 55

ÚČASŤ NA FESTIVALOCH
2012. Nová Dráma, Bratislava.
2012. Dotyky a spojenia, Martin.
2012. Slovenský víkend, Praha.
 
OCENENIA
2012. Jana Oľhová získala zvláštnu cenu poroty
na festivale Nová Dráma.
2012. Prémie literárneho fondu za hereckú
interpretáciu získali Nina Müller a Mária Šamajová.

KRITICKÝM OKOM
Recenzia teatrologičky Evy Kyselovej
KLIK: "Kto to nepozná, nech hodí kameňom"
 
PREKLAD DO RUŠTINY
Hra bola preložená a zaradená do antológie
súčasnej slovenskej drámy (vyšla v Rusku
v r. 2014).

PREKLAD DO SRBSKÉHO JAZYKA
Hru preložila Zdenka Valent Belić a vyšla v antológii
súčasnej slovenskej drámy Nova slovačka drama
(vydaná festivalom Sterijino pozorje v r. 2018).

https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/kto-to-nepozna-nech-hodi-kamenom/
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/kto-to-nepozna-nech-hodi-kamenom/
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/kto-to-nepozna-nech-hodi-kamenom/
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LITERÁRNY, FILMOVÝ

A DISKUSNÝ V-DAY

14. 2. 2020
FOTO: DODO ŠAMAJ

Oslavovať valentínsky sviatok sa 
v poslednom období stalo na Slovensku

bežnou praxou. Bábkové divadlo na
Rázcestí ako jediná umelecká organizácia

na SR kontinuálne desiatku rokov
pripravuje (anti)valentínsky večer, ktorým

chce poukazovať aj na iné, než len
romantické aspekty lásky, mužsko-

ženských vzťahov a realitu na Slovensku
súvisiacu s týmito témami. Pod vedením

Ivety Škripkovej sa v BDNR (i inde) pri tejto
príležitosti niekoľkokrát čítalo svetoznáme
dielo Eve Ensler Vagína monológy, ktoré 

v r. 1998 iniciovalo vznik medzinárodného
hnutia V-Day. BDNR sa neformálne pridáva

ku kampani V-Day a artikuluje výzvu
hnutia: "Konáme, kým násilie páchané na

ženách neskončí."
14. feburára 2020 sme Vagína monológy
čítali opäť, tentokrát so zameraním na

skúsenosti žien s pôrodom. Úryvok "Bola
som v tej miestnosti" čítali hostky, priateľky
divadla a aktívne mamy Diana Javorčíková,

Martina Cítenyi, Veronika Fekiačová.
Hlavným bodom programu bolo

premietanie dokumentárneho filmu
režisérky Zuzany Límovej Medzi nami,
ktorý sa venuje realite na slovenských

pôrodniciach. Témy filmu iniciovali dlhú 
a podnetnú diskusiu s publikom, ktorú

viedla právnička Janka Debrecéniová zo
združenia Občan, demokracia 

a zodpovednosť, Bratislava. Večera 
a diskusie sa zúčastnila aj režisérka

dokumentu Zuzana Límová.
Ďakujeme hostkám za inšpiratívne slová.

Ďakujeme aktívnym diváčkam za podnetné
otázky. Beseda otvorila diskusiu ohľadom
autentických skúseností slovenských žien

s pôrodmi, ktorá je aj v súčasnej pokrokovej
spoločnosti stále

tabuizovaná/marginalizovaná.

Diana Javorčíková                         Martina Cítenyi                Veronika Fekiačová

Iveta Škripková                 Janka Debrecénová                Zuzana Límová
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JARNÉ PRÁZDNINY

V ROKU DIVADLA

24. - 28. 2. 2020

O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu (24. 2.)
Dve rozprávky na brušku (25. 2.)
POPOLVÁR, hosťovské predstavenie DIVADLA BABADLO,
PREŠOV (27. 2.)

Tohtoročné jarné prázdniny sme venovali Roku slovenského
divadla. A samozrejme všetkým školáčkam, školákom, ktoré,
ktorí si užívali voľný týždeň bez školy. 
Za 5 dní, od 24. do 28. februára Rázcestie navštívilo takmer
350 detí a rodičov/starých rodičov, či iných členov a členiek
jarnoprázdninového doprovodu. 
 
Zahrali sme 4 predstavenia:

Princezná na hrášku (28. 2.)

Bábkový ateliér (25. 2.) viedla bábkoherečka Alena Sušilová
Ponožkový ateliér (26. 2.) viedla výtvarníčka Katarína
Mažáryová
Maskový ateliér (27. 2.) viedla výtvarníčka Tereza Krnáčová

 
Kratívcov, kreatívkyne sme privítali v tvorivých dielňach 
s rôznym zameraním: 

 
Prázdniny skončili, želáme školákom, školáčkam veľa zdaru
do školských povinností a tešíme sa na opätovné stretnutie 
v divadle. Pre deti a rodiny hráme každú nedeľu!
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ČO SA UDIALO? 
3. 2. Polročné prázdniny s Hmatulákmi a Zamatovým
zajačikom. Školáci, školáčky si za polročné vysvedčenie dopriali
jednodňovú pauzu, ktorú mohli stráviť aj na Rázcestí. Okrem
školopovinného publika sme návštevu divadla ponúkli aj
mladším deťom, o 10.00 hod. sa hrali Hmatuláci pre batoľatá od
15 mesiacov. Zároveň sme uviedli Zamatového zajačika,
rozprávku pre staršie deti o tom, ako sa hračky môžu stať
skutočnými. Doobedu predstavenie navštívili žiaci, žiačky ZŠ
Zvolen, ktorí, ktoré predstavenie dostali ako dar za vysvedčenie.
Poobede prišla verejnosť. Zamatového zajačika sme zahrali
neplánovane, namiesto pôvodne avizovanej rozprávky 
O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu. Napriek
zmene sme Teátrium naplnili až po okraj, polročné prázdniny na
Rázcestí strávilo 130 divákov, diváčok, okrem iných aj
organizovaná skupina rodín s deťmi z Úradu verejného
zdravotníctva. 

9. 2. Zahrali sme pre deti a rodiny v Trnave aj Poprade. 
Druhú februárovú nedeľu sme prežili v znamení cestovania.
V popradskom kultúrnom dome sa o 10.00 hod. začal príbeh
dreveného Pinocchia. Účinkovali: Eva Dočolomanská, Andrej Polakovič
a Dodo Šamaj. 
Po prvýkrát sme navštívili trnavské kultúrne centrum Malý Berlín.
Publiku sme prezentovali marionetové divadlo a rozprávky O Jurkovi 
s Kozou a O Dobromilovi a Lenimírovi. Účinkovali: Marianna
Mackurová, Mária Šamajová. 
Zároveň sme stihli zahrať aj doma, o 10.00 hod. mokré
Akvabatolárium pre batoľatá v podaní Majky Šamajovej. 
 
11. - 20. 2. Desať predstavení pre študentov, študentky SŠ 
z Banskobystrického kraja. Spolupráca BDNR a VÚC. 
Z iniciatívy VÚC sa podarila zorganizovať šnúra predstavení 
s ľudsko-právnym a historickým zameraním, ktoré boli určené
mladým ľuďom, stredným školám z celého regiónu BBSK.
Projekt priamo koordinovala a školy zapojila VÚC. 
BDNR do projektu ponúklo inscenácie List čiernemu synovi
(2013, réžia Iva Š.) s následnou besedou 
s politologičkou/antropologičkou Jarmilou Androvičovou
(Fakulta politológie a medzinárodných vzťahov UMB). 
A pred(náško)stavenie Hviezdy sú tiché, (2014, réžia Monika
Kováčová, Marián Pecko), ktorého integrálnou súčasťou je
prednáška s témou holokaustu a Slovenského štátu s historikom
Romanom Hradeckým. 
Kým p. Hradecký je niekoľkoročným spolupracovníkom BDNR, 
s p. Androvičovou sme spolupracovali po prvýkrát. 
"Každá z diskusií sa napokon uberala trochu iným smerom
a riešili sa rôzne témy: inakosť všeobecne, rómska
problematika, imigranti, ekonomické otázky a pod. Rôzna bola
aj ochota hovoriť o vlastných skúsenostiach, v niektorých
skupinách sa chceli študenti o svoje skúsenosti podeliť,
v niektorých ostala diskusia vo všeobecnej rovine a menej
osobná. Vždy sa zapojilo aktívnejšie tak 5-6 ľudí. Ťažko posúdiť
priamy dopad diskusie na zmenu názorov a postojov, v každom
prípade, pozitívne je už to, že sa časť ľudí zapojila a aktívne
vyjadrila svoj názor." (J. Androvičová). 
Diskusie/prednášky ocenili aj samotní študenti, študentky. 
Odbor kultúry BBSK sa pokúsil takýmto spôsobom podnietiť
diskusiu s mladými ľuďmi o dôležitých témach, ktoré sa často 

7. 2. Tajomný maják, premiéra.  
Ponúkame prehľad mediálnych ohlasov na inscenáciu: 

Tajomný maják v televíznej Regine
(reportáž v publicistickej relácii RTVS, 11. 2. 2020, reportáž
začína v 20.10)

Najbližšie predstavenie inscenácie sa uskutoční v utorok
17. februára o 19.00 hod. Srdečne pozývame!

Tajomný maják je o hľadaní cesty
(rozhovor s autorkou hry Xéniou Dragunskou, regionálne
noviny MY, č. 6, roč. 29, vydanie 11. - 17. 2. 2020)

Správy RTVS - Tajomný maják po prvýkrát na Slovensku
(reportáž z premiéry inscenácie, Správy RTVS, 8. 2. 2020,
reportáž začína v 43.53)

Tajomný maják? Magické sekundy a zázraky (rozhovor 
s režisérkou inscenácie Júliou Rázusovou, publikované 
6. 2. 2020, Jena Opoldusová)

Reportáž TAJOMNÝ MAJÁK
(Javiskové debatenie, TV HRONKA, publikované 24. 1. 2020)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/213333
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/213333
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/OHLAS_Tajokmn%C3%BD%20maj%C3%A1k%20je%20o%20h%C4%BEadan%C3%AD%20cesty_MY_K.Fajcikova.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/OHLAS_Tajokmn%C3%BD%20maj%C3%A1k%20je%20o%20h%C4%BEadan%C3%AD%20cesty_MY_K.Fajcikova.pdf
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/212292
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/212292
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/541565-tajomny-majak-magicke-sekundy-a-zazraky/
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/541565-tajomny-majak-magicke-sekundy-a-zazraky/
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/541565-tajomny-majak-magicke-sekundy-a-zazraky/
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/541565-tajomny-majak-magicke-sekundy-a-zazraky/
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/541565-tajomny-majak-magicke-sekundy-a-zazraky/
https://www.tvhronka.sk/relacie/javiskove-debatenie-tajomny-majak/
https://www.tvhronka.sk/relacie/javiskove-debatenie-tajomny-majak/
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nachádzali aj v predvolebnej agende rôznych politických strán
(práva menšín, rasizmus, xenofóbia, migračná otázka, fašizmus,
historická pamäť a pod.). 
Teší nás, že sa nám takýmto spôsobom podarilo stretnúť so
školami z Tisovca, Lučenca, Banskej Štiavnice a iných miest,
viacero z týchto škôl navštívilo Rázcestie po prvýkrát.

POZORNOSŤ VENUJEME... 

18. 2. Ideová skúška Šepoty lesa. Začalo štvortýždňové skúškové
obdobie novej inscenácie pre rodiny s deťmi od 2 do 5 rokov. Nový
diel divadelného cyklu pre najmenších premiérujeme v nedeľu 
15. marca o 16.00 hodine. Prvá repríza sa uskutoční v apríli, 
v nedeľu 12. 4. o 16.00 hod. Kompletný tvorivý tím inscenácie: 
Preklad: Marián Pecko, Výprava: Ewa Woźniak, Hudba: Tomasz
Lewandowski, Multimédiá: Aleksander Janas, Scenár,
réžia: Honorata Mierzejewska-Mikosza.
Účinkujú: Katarína Gurová a. h., Dodo Šamaj, Filip Štrba. 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované 
s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Podporil Poľský inštitút v Bratislave. 

24. - 28. 2. Jarné prázdniny v Roku slovenského divadla.
Uvádzame pár ohlasov, ktoré sme v tomto období zaznamenali 
v kronike:
"Ďakujeme za čarovný bábkový ateliér aj ponožkovú dielničku. /
Bábkový ateliér sa nám veľmi páčil, radi by sme sa sem prišli pozrieť
aj nabudúce. Školský klub detí, ZŠ Valaská." 
Bábkový ateliér a Ponožkový ateliér, 25., 26. 2. 2020
"Krásne predstavenie. Ďakujeme. / Krásne predstavenie, nádherné
a vtipné bábky a rekvizity, výborný výkon hercov. / Ďakujeme, veľmi
sa nám páčilo. / Ďakujeme, bolo to nádherné. / Ďakujeme, vtipné,
milé, krásne predstavenie." Popolvár, Divadlo Babadlo, Prešov, 27. 2.
2020
Program Jarných prázdnin sme realizovali s finančnou podporou Mesta
Banská Bystrica a mediálnou podporou Sdetmi.sk.
 
1.3. Zamatový zajačik na Divadelnej a bábkovej scéne
Nebojsa! v Nových Zámkoch. S deťmi v Nových Zámkoch sme
sa v rámci tohto projektu stretli už štvrtýkrát. Najprv v marci 2019
pri Bubáckej rozprávke (2007, réžia Iva (Ne)bojsaňa), druhýkrát
v júni 2019 pri predstavení Dve rozprávky na brušku (2012, réžia
Bela Schenková), naposledy v októbri 2019 pri predstavení
Dobrú chuť, vlk! (2012, réžia Marián Pecko).

Ceny pre tvorcov, tvorkyne literatúry pre deti. Fond výtvarných
umení, Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY (International Board on
Books for Young People) a medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana
udelili národné ceny za literárnu a ilustračnú tvorbu pre deti a mládež. 
Cenu Ľudovíta Fullu 2020 získala ilustrátorka Daniela Krajčová "za
originálny štýl ilustračného prejavu, ktorým rozvíja fantáziu detského
čitateľa". 
Cenu Trojruža 2020 získal spisovateľ Erik Jakub Groch "za
sprítomňovanie hlbokých ľudských hodnôt v nových súvislostiach pre
detského adresáta".  Viac sa dočítate na kultura.sme.sk. KLIK.

Bábka Jánošíka, medzinárodný projekt Jánošík 

Bábky Kráľa a Dvornej dámy, predstavenie Leonce a Lena 

27. 2. Vernisáž výstavy DIVADELNÉ STOROČIE Stopy
a postoje. Otvorenie výstavy venovanej 100 rokom profesionálneho
divadla na Slovensku. V rámci projektu Rok slovenského divadla 2020.
Hlavný organizátor výstavy: Divadelný ústav, Bratislava. Súčasťou
výstavy sú aj bábky, ktoré účinkovali v predstaveniach BDNR: 

(1975, spolupráca troch bábkových divadiel z Hradca Králové, ČR,
Poznańe, PL a Banskej Bystrice) 

(1994, réžia Marián Pecko)
Výstava bude prístupná do októbra 2020 na Bratislavskom hrade. 
Viac o výstave na stránke Divadelného ústavu. KLIK.

100. výročie prvej ústavy ČSR. 100. výročie volebného práva žien. 
V období volieb do NR SR sme si pripomenuli tento historický míľnik.
Mnohí odborníci a odborníčky sa zhodujú, že ústava ČSR, ktorá
spečatila právnu subjektivitu nového štátu bola najlepšou akú
Slovensko za celú históriu svojej existencie malo. Na svoju dobu 
to bol mimoriadne pokrokový dokument, ktorého základom boli
princípy humanizmu, demokracie, ochrany práv národnostných menšín,
ochrana občianskych práv a slobôd a zásady rovnosti v súvislosti 
s pohlavím, rodovou/rodinnou príslušnosťou, či povolaním.  
V piatok 28. 2. o téme zaujímavo rozprávali hostia historickej
rozhlasovej revue RTVS Dejiny.sk. KLIK. 

Dňa 29. februára uplynulo zároveň 100 rokov od udelenia
volebného práva ženám, občiankam ČSR. Touto udalosťou niekdajšie
ČSR predbehlo vývoj v okolitých európskych krajinách o desiatky rokov.
O téme fundovane píšu kolegyne zo združenia Aspekt. KLIK.

https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
https://kultura.sme.sk/c/22313789/ceny-za-ilustracnu-tvorbu-pre-deti-ziskali-krajcova-a-groch.html
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
http://www.theatre.sk/
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/1289342
https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/1289342
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/historie-zien-ako-si-zeny-volebne-pravo-vymohli
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/historie-zien-ako-si-zeny-volebne-pravo-vymohli
http://www.aspekt.sk/content/aspektin/historie-zien-ako-si-zeny-volebne-pravo-vymohli
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DIVADLO & STREDNÉ ŠKOLY
alebo návšteva tínedžerov/tínedžerok v divadle.

POZORNOSŤ VENUJEME... 

Posledná veta v minulej časti znela, že existuje viacero
faktorov, ktoré sa podpisujú pod to, že dospievajúci mladí
ľudia, ani stredné školy nechodia pravidelne do divadla.
Príčiny môžu byť v školskom systéme, v spoločenských
konvenciách, v divadle... Teda, začneme témou divadlo.
Konkrétnym príkladom. Paradoxom BDNR. V 90. rokoch, keď
sme premenovali Krajské bábkové divadlo na Bábkové
divadlo na Rázcestí sme opakovali jednu myšlienku dokola:
bábkové divadlo nemôže tvoriť len pre malé deti, musíme si
všímať deti staršie, dospievajúce, a to zámerne v rámci
dramaturgie a réžie. Musíme pracovať pre všetky vekové
kategórie kontinuálne, aby sa tieto deti, keď dospejú, so
svojimi deťmi vrátili do divadla. Tento cyklus potrebuje
bábkové divadlo aj preto, aby sa umelecký súbor rozvíjal
umelecky, donekonečna hrať Červenú čiapočku tvorivo
ubíja... Teoreticky sme v tom mali jasno. Ako prvé
predstavenie sme zrealizovali Dojímate ma veľmi...
(fragmenty zo života a diela D. Tatarku) a neskôr
mnoho iných, nie nezaujímavých opusov. Avšak naša prax,
30. rokov práce v bábkovom divadle v Banskej Bystrici, svedčí
o diváckom paradoxe.  I keď sme kontinuálne viac ako 20
rokov vytvárali repertoár pre dospelých, s pocitom 
a s názorom, že na tieto tituly majú a môžu chodiť mladí
ľudia, nepodarilo sa nám zmeniť povedomie, že bábkové
divadlo je predovšetkým pre deti. Teda, nie je pre dospelých.
Teda, de facto, ani pre dospievajúcich mladých ľudí. Mladí
ľudia sami od seba chodievali/chodievajú sporadicky do
divadla. A so strednými školami už dlhé roky hľadáme
spoločnú reč a dôvody, pre ktoré by mohli mať záujem
navštevovať divadelné produkcie (okrem voľna počas
maturít). Po toľkých rokoch sa stále stretávame s ľuďmi, ktorí
sa divia, že hráme pre dospelých. S ľuďmi, čo netušia, prečo
hráme pre staršie publikum. Predsudky voči bábkovému
divadlu trvajú. Navyše, dávno sa minuli 90. roky, kedy sa
menil režim, v danej spoločenskej atmosfére mnohé normy
prestali platiť, schémy kolísali, medzi inými aj tie divadelné, 
 

vrátane názorov na tvorbu v bábkových divadlách. Normy
a schémy sa v súčasnosti skôr utvrdzujú, ako uvoľňujú.
Paradox tvorby BDNR stále trvá.
 
Ak sú dôvodmi nezáujmu o tvorbu pre mladých ľudí 
a dospelých v bábkových divadlách predsudky voči
bábkovým divadlám, prenesme našu pozornosť na
činoherné divadlo. Činoherné divadlo netvorí cielene pre
deti, jeho doménou je dospelé publikum. Činoherné divadlá
omnoho ľahšie získavajú divákov/diváčky z radov stredných
škôl, či na organizované, alebo večerné predstavenia. A to na
inscenácie určené primárne: dospelým. Netreba náročný
výskum, aby sme zistili, že tvorba výlučne pre mladých
ľudí/mládež (termín sa používal v socializme) nemá tradíciu
a kontinuitu v slovenskom divadelníctve. Existovali dve
štátne divadlá s podtitulom pre mládež (v Trnave, Spišskej
Nová Vsi), k nim možno priradiť Divadlo/škola Ludus
(v Bratislave). Avšak dramaturgia a réžia minulého 
(i súčasného) režimu vnímali kategóriu pre mládež skôr ako
- pre dospelých. Teda pre dospelých, ale trochu mladších
dospelých. Opusy pre „mládež“ boli súčasne aj opusmi pre
dospelých. V anotáciách hier sa uvádzalo jedným dychom
v jednej vete - pre mladých ľudí a dospelých. A stále sa to
takto – podľa zvyku – uvádza.  Bez zveličenia môžeme
konštatovať, že slovenské divadlo opúšťa svojich
divákov/diváčky vo veku 8-10 rokov (produkcie v bd pre
staršie deti) a potom ich prijíma ako kvázi dospelých od 
15 rokov. Niektoré produkcie majú označenie od akého veku
sú prístupné. Filmy sa kedysi, na základe náročného obsahu
alebo formy, začali označovať:  deťom, mládeži neprístupné,
vhodné od 18 rokov atď. Zdá sa, že filmové tvorivé tímy si
uvedomili, akým dôležitým prvkom pre pochopenie
posolstva/obsahu/formy filmu je práve vek.
 
V slovenskom divadle sa nevenovala veľká pozornosť
„mládežníckemu“, dnes tínedžerskému veku, aj keď mnohí
a mnohé z nás chápu, že tento vek má svoju
osobitosť, vlastné témy odlišné od problémov dospelých.
Preto sú na mieste otázky, čo sa dá v tomto smere robiť,
keďže neexistuje domáca tradícia a ako a či vôbec tvoriť?
A tiež, aké majú skúsenosti s tvorbou pre túto vekovú
kategóriu v divadle v zahraničí? (pokr. nabudúce, is).
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Do projektu sú zapojené školy v Banskej Bystrici:
ZŠ Ďumbierska, ZŠ Spojová, ZŠ Slobodného slovenského
vysielača a ZŠ s MŠ v Hriňovej.
 

11. 2. Na prvú reprízu inscenácie sme pozvali spriatelenú
ZŠ Ďumbiersku z Banskej Bystrice. Spätnú väzbu od
žiakov, žiačok 7. a 8. ročníka zachytila pedagogička Slávka
Ďurianová. KLIK. 

Dramatizované čítania v triedach v rámci mesiaca
marec – mesiaca knihy v dňoch 12. a 13. marec (ZŠ
Spojová) a 17. a 24. marec (ZŠ Slobodného slovenského
vysielača). 
Bábkový ateliér pre žiakov, žiačky na ZŠ Hriňová 

Na marec avizujeme : 

(16. marec).

DIVADLO + ŠKOLA = 2020

7. 2. Verejná generálka inscenácie TAJOMNÝ MAJÁK so
žiakmi, žiačkami  rôznych tried druhého stupňa zo ZŠ
Hriňová. Tajomný maják vzhliadli úplne prví diváci a diváčky.
Sme radi, že nimi boli práve mladí násťroční zo spriatelenej
školy v Hriňovej. Po predstavení prebehla diskusia 
s publikom, režisérkou inscenácie Júliou Rázusovou 
a dramaturgičkou Ivetou Škripkovou. 
Koordinátorka našej spolupráce za ZŠ Hriňová, pedagogička
Majka Fabriková nám po predstavení zaslala aj rešerš
spätnej väzby od žiakov, žiačok. KLIK. 

ČO SA UDIALO? 

Paradivadelný projekt BDNR 
a vybraných základných škôl 
v Banskej Bystrici a Hriňovej.

20. 2. Začiatok spolupráce BDNR s divadelným krúžkom 
na ZŠ Hriňová. Divadelný krúžok na škole viac rokov vedie
pedagogička Mária Fabriková. Členky krúžku (žiačky ZŠ
od 10 do 14 rokov) si za tohtoročný cieľ zvolili naštudovanie
málo známej rozprávky dánskeho rozprávkara H. CH.
Andersena Mrzáčik. Do prípravy predstavenia, ktoré by
malo/mohlo vzniknúť na konci školského roku sa za BDNR
zapojila dramaturgička Monika Tatarková. Najbližšie 
stretnutie sa uskutoční v marci.  

VÝJAZDOVÉ PREDSTAVENIA BBSK

ČO SA UDIALO? 

Predstavenia pre deti a dospelých v rôznych
obciach regiónu. 

12. 2. Zamatový zajačik po prvýkrát v Banskej
Štiavnici. Inscenácia mala premiéru v júni 2019, odvtedy
potešila stovky detí na domácej scéne i v mnohých
materských školách. V Banskej Štiavnici sme hrali po
prvýkrát, v materskej škole 1. mája a v materskej škole
Bratská 9. Predstavenia videlo 130 detí.
Išlo o prvú akciu v rámci Výjazdových predstavení BBSK. 
BBSK o podujatiach, ktoré v rámci projektu plánujú
jednotlivé divadlá informuje na špeciálnom profile FB: KLIK.

V marci sa chystáme: do Múzea Bábkarských kultúr a hračiek
na Hrad Modrý Kameň a do Mestskej knižnice v Lučenci.

VÝBORNÁ SPRÁVA: Fond na podporu umenia schválil
žiadosť OZ Rázcestie o finančnú podporu projektu.
Napriek tomu, že žiadosť bola schválená v 2/3 výške,
pridelené financie nám pomôžu pokryť náklady na
projekt a skvalitniť spoluprácu so školami. ĎAKUJEME!

Spolupráca Dramatického krúžku na ZŠ Slovenského
slobodného vysielača s BDNR. S dramatickým krúžkom 
pod vedením pedagogičky Janky Zacharovskej spolupracuje 
od januára tohto roku herečka Mária Šamajová, dlhoročná

lektorka DramaKlubu, ktorý kontinuálne fungoval na Rázcestí 
v r. 2010-2019. Deti v divadelnom krúžku na ZŠ SSV aktuálne
pracujú na rozprávke Perníková chalúpka. Predstavenie budú
prezentovať na konci školského roka. Krúžok sa s Majkou
Šamajovou stretne opäť v prvý marcový týždeň. 

http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Divadeln%C3%A9%20predstavenie%20Tajomn%C3%BD%20maj%C3%A1k%281%29.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Divadeln%C3%A9%20predstavenie%20Tajomn%C3%BD%20maj%C3%A1k%281%29.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Divadeln%C3%A9%20predstavenie%20Tajomn%C3%BD%20maj%C3%A1k%281%29.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Sp%C3%A4tn%C3%A1%20v%C3%A4zba%20verejn%C3%A1%20gener%C3%A1lka%20TM%20Z%C5%A0%20Hri%C5%88ov%C3%A1.pdf
https://www.facebook.com/rokdivadlaBBSK/
https://www.facebook.com/rokdivadlaBBSK/
https://www.facebook.com/rokdivadlaBBSK/
https://www.facebook.com/rokdivadlaBBSK/
https://www.facebook.com/rokdivadlaBBSK/
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FESTIVAL 

BÁBKOVÉ DIVADLO NA RÁZCESTÍ
    SKUTECKÉHO 14, BANSKÁ BYSTRICA

Tel.: +421 48 41 25 513, www.bdnr.sk, bdnr@bdnr.sk
Rezervácia vstupeniek:

vstupenky@bdnr.sk,  +421 48 41 25 513, www.ticket-art.sk.
Každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod.

Hodinu pred každým verejným predstavením.
Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj.

TEASER K DOKUMENTU 

O 21. ROČNÍKU FESTIVALU

ZVESTI PRIPRAVILI: MONIKA TATARKOVÁ, IVETA ŠKRIPKOVÁ
GRAFICKÁ ÚPRAVA, REDAKCIA: MONIKA TATARKOVÁ
FOTO: DODO ŠAMAJ, ZUZANA JAKABOVÁ, VLADO VEVERKA, TOMÁŠ
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PUBLIKOVANÉ: 4. 3. 2020

FESTIVALOVÉ DIANIE 

22. ročník festivalu sa uskutoční v dňoch 18. – 23. septembra
2020.
Festival patrí k akciám, ktoré sa konajú v rámci celoslovenského
projektu Rok slovenského divadla 2020. 
Hlavný program festivalu sa delí na tri časti : NAŠI SVETOVÍ
(pracovný názov), SVETOVÍ NA SLOVENSKU (pracovný názov),
TOUR.

FAKTY:

Theater Meschugge a Le K Samka, skupiny svetoznámej
bábkárky, nemecko-francúzskej herečky, režisérky Ilke 

Traffix Music, Francúzsko, hudobné predstavenie pre všetky
vekové kategórie C'est Parti Mon Kiki.
Madam Bach, Dánsko, s predstavením Grow, pre deti od 2 rokov.
Livsmedlet, Fínsko, s performaciou Invisible lands, pre dospelých.
Divadlo NoD, ČR s experimentálnym divadlom zvukov FANTASY!,
pre dospelých.
Naivní divadlo, Liberec, ČR s predstavením Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!,
pre deti od 2 rokov.

PROGRAM:
NAŠI SVETOVÍ – showcase slovenského bábkového divadla pre 
všetky vekové kategórie. Na prehliadku sú prizvaní odborní
pozorovatelia, pozorovateľky zo zahraničia. Súčasťou showcase sú
analytické semináre.
SVETOVÍ NA SLOVENSKU – program špičkových predstavení pre 
deti a dospelých súborov/divadiel z niekoľkých krajín sveta.
 
SVOJU ÚČASŤ POTVRDILI:

Schőnbein. Festival by mala navštíviť s predstavením pre deti od 
8 rokov Rumpelstiltskin a pre dospelých Creatures. 

 
 
 
 
TOUR - regionálny impulz TOUR, medzinárodné bábkové umenie
v rôznych obciach Banskobystrického samosprávneho kraja
(organizujeme od r. 2016). Destinácie a koncept TOUR sú v procese
prípravy.

VÝZVA PRE SLOVENSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLÁ:
V aktuálnych dňoch sa formuje výber slovenskej
showcase NAŠI SVETOVÍ. Slovenské divadlá a súbory môžu 

Prihlasovací formulár na stiahnutie.

Vážení a milí priatelia, priateľky, kolegovia a kolegyne. 
Tento rok sa bude konať 22. ročník festivalu Bábkarskej Bystrice. Tento
ročník, keďže ide o ročník počas Roku slovenského divadla, sme
koncipovali inak ako predchádzajúce edície. Rozhodli sme sa zmeniť
programovú líniu festivalua nedeliť program na Prvý impulz pre deti
a na Druhý impulz pre dospelých. Práve v roku divadla sme sa rozhodli
impulzy nasmerovať inak. Festival delíme na dve časti, prvá časť by
mala byť čisto SLOVENSKÁ má názov NAŠI SVETOVÍ (pracovný
názor), vnímame ju ako akúsi slovenskú showcase, na ňu pozývame
zahraničných pozorovateľov z rôznych festivalov a divadiel Európy.
Potom by sa mala uskutočniť pracovná diskusia o predstaveniach
a súčasnom slovenskom bábkovom divadle pod vedením oslovených
odborníkov/odborníčok a bude priestor aj pre názory zo zahraničia.
Táto časť sa bude konať v termíne od 18.- 20. 9., vrátane. 
 
Radi by sme Vás oslovili priamo, či z Vášho pohľadu z Vašej tvorivej
dielne nám môžete odporúčať predstavenie/nia do výberu slovenskej
showcase (pre všetky vekové kategórie), ktoré si ceníte a odporúčate do
výberu showcase. Ďakujeme, tešíme sa na spoluprácu.
Iveta Škripková, riaditeľka, v Banskej Bystrici, 13. 2. 2020
 
 (Výťah z listu, ktorý sme v súvislosti so showcase rozposlali
slovenským divadlám).
 

Circa Teater, Nórsko, ktoré malo pricestovať s performanciou pre
mládež Garage.

SVOJU ÚČASŤ ODRIEKLI:

svoje predstavenia prihlásiť na adresách: 
bdnr@bdnr.sk a bdnr.dramaturgia@gmail.com
 
Svoje produkcie môžete prihlasovať do 1. apríla 2020.
Pokiaľ pripravujete inšpiratívnu premiéru po tomto dátume 
a radi by ste inscenáciu prihlásili do výberu, dajte nám o tom
vedieť.

https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
http://www.bdnr.sk/rok-slovenskeho-divadla-2020/rok-slovenskeho-divadla-2020-v-bdnr/rok-slovenskeho-divadla-festival/festivalove-dianie-v-kocke

