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KONIEC SEZÓNY A POČTY...   

DETI

Bábkové divadlo na Rázcestí sa celú sezónu 2018/2019
venovalo deťom. 
 
# Repertoár tvorilo 24 inscenácií.
 
Predstavenia:
# počas sezóny 18/19 sme odohrali viac než 160
predstavení pre deti od 0 do 14 rokov v divadelnej sále 
a v Teátriu BDNR
# odohrali sme takmer 60 predstavení pre deti mimo
domovskej scény, v mestách a obciach naprieč
Slovenskom 
# odohrali sme 3 predstavenia pre deti v zahraničí
(Belgicko, Rumunsko)
# privítali sme 2 hostí: študentov, študentky KBT VŠMU 
z Bratislavy a Nové divadlo z Nitry
 
# Predstavení sa zúčastnilo takmer 11.000 divákov, diváčok
(mimo festivalu Bábkarská Bystrica).
 
# Sezóna priniesla 2 nové tituly do repertoáru pre deti:
 
# Ako sa chytá radosť // premiéra: 21. 4. 2019
Autor: František Hrubín, réžia: Miroslav Lukačovič a.h.,
účinkujú: Anna Zemaníková, Eva Dočolomanská, Ivana
Kováčová, Marianna Mackurová, Alena Sušilová 
# PRVÉ SCÉNICKÉ UVEDENIE BÁSNÍ ZO ZBIERKY 
FRANTIŠKA HRUBÍNA NA SLOVENSKU.
# DRUHÁ SPOLUPRÁCA S ABSOLVENTSKO-
ŠTUDENTSKÝM TÍMOM Z JANÁČKOVEJ AKADÉMIE 
V BRNE. (Po prvýkrát to bolo v r. 1999, kedy u nás hosťoval so
svojim tímom, vtedajší študent JAMU, dnes svetoznámy režisér,
zakladateľ divadelného telesa Farma v jeskyni Viliam
Dočolomanský. Pripravil rozprávku H.CH. Andersena Malá
morská panna).
 
 

Pripravujeme: Ako sa chytá ra

"Je fajn, že sa už deti nekŕmia Spongebobom, že sa môžu
zamyslieť nad obyčajným slnkom. Svieže, zaujímavé, milé,
krátke, jasné..." 
Divácky ohlas z premiéry.
 
# Zamatový zajačik // premiéra: 2. 6. 2019
Autorka: Margery Williams Bianco, réžia: Iva Š., účinkuje: 
Mária Šamajová
# VYVRCHOLENIE ÚSPEŠNÉHO CYKLU SCÉNICKÝCH
SÓLOHIER ZAHRAJTE SA S ROZPRÁVKAMI.
# PRVÝ SLOVENSKÝ PREKLAD A ADAPTÁCIA PRÍBEHU.
# PRVÉ SCÉNICKÉ UVEDENIE AUTORKY A TEXTU NA
SLOVENSKU.
 
"Zamatový zajačik je rozprávka o tom, ako a kedy sa stanú
hračky skutočnými. V prenesenom význame je to láskavý
príbeh o tom, čo všetci potrebujeme najviac: o pochopení
a o tom, čo to znamená mať niekoho rád. Aké je dôležité ľúbiť.
Aké je dôležité snívať." 
Režisérka, z bulletinu k inscenácii.
 
# Do archívu odišli: 
Anička Ružička a Tonko Modrinka (premiéra 2006),
Sofinkine maléry (premiéra 2010), Tieňové divadlo pani
Ofélie (premiéra 2015)
 
TOP SEZÓNY:
 
# Mikulášske hosťovanie v Bruseli, pod záštitou Slovenskej
ambasády // 1. - 2. 12. 2018
Odohrali sme: 2x Dobrú chuť, vlk!
 
# Krásne dni v divadle // 27. 5. - 27. 6. 2019
Každoročné vyvrcholenie sezóny s edukatívno-zážitkovými
programami pre kolektívy základných škôl. 
Uviedli sme: 
17 predstavení, 16 Bábkových ateliérov,
14 tvorivých dielní, 2 Divadelné abecedy,
pre 17 škôl, 674 detí z Banskobystrického a Žilinského kraja.  
 



 
 

 

DOSPELÍ

KONIEC SEZÓNY A POČTY...

Celú sezónu 2018/2019 sme sa taktiež venovali dospelým
divákom a diváčkam. 
 
# Repertoár pre dospelých sa skladal z 15 hier.
 
Predstavenia:
# odohrali sme skoro 60 večerných predstavení 
a predstavení pre študentov, študentky
# dvakrát sme vycestovali do divadiel v rámci Slovenska
(Trnava, Bratislava)
# hrali sme v zahraničí (Rumunsko)
# doma sme uviedli jedného hosťa: Medzibrodské kočovné
divadlo
 
# Predstavení sa zúčastnilo viac než 2.500 divákov, diváčok
(mimo festivalu Bábkarská Bystrica).
 
# Do repertoáru pribudli 2 inscenácie:
 
Motýľ na anténe // premiéra 26. 10. 2018
Autor: Václav Havel, Réžia: Soňa Ferancová a.h., účinkujú:
Marianna Mackurová, Jozef Šamaj, Filip Štrba, Anna
Zemaníková
# PRVÝ SLOVENSKÝ PREKLAD HRY.
# PRVÉ UVEDENIE HRY NA SLOVENSKU.
# PRVÁ SPOLUPRÁCA BDNR S REŽISÉRKOU SOŇOU
FERANCOVOU.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amália dýcha zhlboka // premiéra 15. 12. 2018
Autorka: Alina Nelega. réžia: Marián Pecko, účinkujú: Mária
Šamajová, Ivana Kováčová, Eva Dočolomanská
# PRVÉ UVEDENIE HRY V PROFESIONÁLNOM DIVADLE
NA SLOVENSKU.
 
 
 

# Reflexia MY Banskobystrické noviny, Dagmar Šebanová:
Jednoaktovkou Václava Havla oslavujú v bábkovom divadle
100 rokov republiky.

# Reflexia Kultúrny život SME, Róbert Kotian: Havel 
v bábkovom divadle? Prečo nie?

# Reflexia kultura.pravda.sk, Dagmar Šebanová: V BDNR
ukázali inscenačné nasadenie a divadelnú tvorivosť.

# Reflexia divadelný magazín KOD, Diana Pavlačková:
Nezabúdajme (dýchať).

"Včera sme boli na predstavení Amália dýcha zhlboka.
Famózny výkon všetkých troch herečiek, prekvapenie v tom
najlepšom slova zmysle. Vďaka za zážitok aj za "chrobáka do
hlavy".
Divácky ohlas.
 
"Som veľmi rada, že som mala možnosť vidieť vašu
inscenáciu tejto hry. Zaľúbila som sa do herectva hlavnej
predstaviteľky. Želám vašej inscenácii dlhý život!" 
Alina Nelega, po našom hosťovaní v Rumunsku.

# Do archívu odišla:
Nostalgia (premiéra 2013)
 
 
TOP SEZÓNY
 
# Účinkovanie v Slovenskom národnom divadle 
v Bratislave // Motýľ na anténe // 10. 5. 2019
 
 
 
# Účinkovanie v Rumunsku, divadlo pre deti a mládež Ariel,
Târgu-Mureş // Amália dýcha zhlboka // 13. 6. 2019 
! Stretnutie s autorkou hry Alinou Nelegou.
 
 

! Reportáž o hosťovaní v rámci relácie Štúdio kultúra TA3.
Príspevok začína v 11. minúte.

http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/SKMBT_22318111314440.pdf
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Motyl%20-%20SME%20Kulturny%20zivot%20-nahlad%20prilohy%20KZ%201118_k1%20%281%29-pages-13.pdf
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/495508-v-babkovom-divadle-na-razcesti-ukazali-inscenacne-nasadenie-a-divadelnu-tvorivost/
http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/Amalia%20recenzia%20KOD%20februar%202019.pdf
https://www.ta3.com/clanok/1154959/nova-sezona-v-schaubmarovom-mlyne-premiera-opery-margita-a-besna-havlova-hra-motyl-na-antene-pohlad-za-horizont-udalosti-bartok-kodaly-back-to-the-roots-kabat-vystupi-na-tehelnom-poli.html


KONIEC SEZÓNY A POČTY... 

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

Bábkové divadlo na Rázcestí programovo rozvíja
paradivadelné projekty a aktivity smerom k detskému,
mládežníckemu/študentskému a dospelému publiku. 
Počas sezóny 18/19 vznikli produkcie a projekty:
 
PRE DETI
 
# Naša mama 
Výtvarná výstava detských prác s témou "mama". 
Vernisáž výstavy a ocenenie kresieb sa uskutočnila pri
príležitosti Dňa matiek 12. 5. 2019. Do divadla prišlo viac
než 100 výkresov s kresbami, maľbami, všetky práce boli
vystavené v priestoroch divadla až do konca sezóny. 
# PO PRVÝKRÁT V NAŠOM DIVADLE.
 
# Bábkový ateliér
Krátky kurz animácie a vodenia bábok. Nadväzuje na
úspešný Minikurz animácie, ktorý tvoril súčasť
paradivadelnej ponuky divadla viac než 20 rokov. 
Prvé uvedenie: 24. 4. 2019.
# OBĽÚBENÁ SÚČASŤ PROGRAMU KRÁSNYCH DNÍ.
# OBĽÚBENÁ SÚČASŤ KULTÚRNYCH LIET, DNÍ OBCÍ,
JARMOKOV...
 
# V hlavnej úlohe: Rozprávka
Interaktívna hra s rozprávkami a o rozprávkach pre rodiny 
a školské kolektívy. Hádanky a hry pripravené v piatich
kolách formou kvízu. Prvé uvedenie 6. 3. 2019.
 
PRE MLADÝCH ĽUDÍ
 
# DRAMAKLUB a TVORIVÉ PÍSANIE 
Kreatívne divadelné ateliéry pre mladých ľudí so
zameraním na rozvoj hereckých dispozícií a autorských,
dramatických zručností. Prebiehajú počas celej sezóny pri
činnosti divadla, kontinuálne od r. 2010. Lektorka
DramaKlubu: Mária Šamajová. Lektorka tvorivého písania:
Iveta Škripková.

 
 
 
 
 
 
# Demokratická živá knižnica pre školy
Divadelný projekt s ľudsko-právnym zameraním.
Inscenované čítanie a performance na podporu práv
menšín. V rámci projektu vznikli:
# Papuša, inscenovné čítanie z rovnomennej knihy 
A. Kuźniak (Absynt, 2016) o živote a diele rómskej poľskej
poetky Bronislawy Wajs. 
# Tak či inak, láska, performance na podporu tolerancie
párov rovnakého pohlavia a ľudí s neštandardnou rodovou
identitou. 
V obidvoch produkciách účinkujú hostky, zástupkyne danej
menšiny. Scénické diela sú primárne venované študentom 
a študentkám vyšších stupňov ZŠ a SŠ. Uvádzame ich priamo 
v triedach. Po predstavení nasleduje diskusia s publikom.   
 
PRE DOSPELÝCH 
 
# Monológy vagíny 
Scénické čítanie z rovnomennej knihy E. Ensler,
realizované s pozvanými hostkami a herečkami BDNR.
V rámci podpory celosvetovej kampane V-Day, zameranej
proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách. Výťažok 
z večera bol venovaný OZ Nádej deťom (BB), ktoré pomáha
matkám a deťom v ťažkých životných situáciách.  
 
 
 

Úspech členky tvorivého písania! 
Hra "Deň, na ktorý zabudla" autorky Anny Vatalovej (16)
získala 2. miesto v celoštátnej súťaži dramatických hier
autorov a autoriek do 18 rokov Dramaticky mladí! 
Viac v newsletteri Divadelného ústavu (garant súťaže) TU.

Odkaz na web festivalu. 

Prebehlo: 14 . 2. 2019. Odkaz na info o podujatí na našom
webe.

# TOP SEZÓNY:
BÁBKARSKÁ BYSTRICA TOUR 2018 // 5. – 9. október 2018
21. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového
divadla pre deti a dospelých v Banskej Bystrici a v okolí.
 

https://mailchi.mp/98826299a86a/newsletter-1456819?e=841be8e9fd
http://bab2018.bdnr.sk/
http://www.bdnr.sk/divadlo/novinky2017/vagina-monology-14-2-2019-v-banskej-bystrici-op-t-po-desiatich-rokoch_671


PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

23. jún: Posledné predstavenia v sezóne 18/19. Dvojnásobným
uvedením druhého dielu z cyklu predstavení pre najmenších –
Akvabatolárium – sme vyčerpali program predstavení pre verejnosť
vo vile Dominika. Ohlasy z predstavení: Malá sa zabavila, super bolo!
// Bolo to perfektné! Mali sme zábavu pre celú rodinu. Betka & Adam
& Sara & Katka & Maťo & Tadeáš.  
Divadelný program vo vile Dominika bude pokračovať 
v septembri, na začiatku 59. divadelnej sezóny.

27., 28. jún: Posledné júnové dni patrili nečakanému
"sezónnemu" upratovaniu. Na pokyn BBSK sme museli
opustiť doterajšie skladové priestory divadla v budove bývalého
Krajského súdu. V danom krídle sa pripravuje renovácia
priestorov pre potreby školy pre zdravotne postihnuté deti.
Vysťahovanie skladov je náročné, keďže fundus divadla tvorí
mnoho scén, rekvizít a bábok a tak sa vedenie divadla rozhodlo
prvé dva júlové týždne venovať upratovaniu, vyraďovaniu 
a evidencii v skladoch, do ktorých fundus divadla presúvame. 
(Sú v inom krídle spomínanej budovy.) Upratovanie sa týka aj
skladov v Lučatíne, kde má BDNR zložené niektoré scény. Na
prácach sa podieľajú najmä ateliéry pod vedením K. Mažáryovej
a javisková technika pod vedením D. Chlumeckého. (is)

2. jún: Premiéra Zamatový zajačik. Po prvý raz sme na
Slovensku uviedli známy titul americkej autorky Margery
Williams Bianco, ako trinásty titul pre deti, ktorý sa vydá do škôl
a škôlok. Po siedmykrát sa v hlavnej úlohe predstavila Mária
Šamajová. Keďže ide o sólo hru, herečka hrá všetky postavy
príbehu, animuje všetky rekvizity a bábky. A po prvýkrát mal na
scéne premiéru javiskový technik, Marek Horváth.
Na výtvarne inscenácie sa podieľala Hanka Kollárová, preklad
textu pripravila Lujza Demuth, scenár a réžiu Iva Š.  
Inscenácia je venovaná deťom od 4 rokov. Na prvé reprízy sa
môžete tešiť v novej sezóne, od septembra.
*Zamatový zajačik sa stihol predstaviť aj deťom v materských
školách. Po prvýkrát vycestoval v stredu 5. júna. Išlo o škôlku 
v Brusne, predstavenie zažilo 38 škôlkárov, škôlkárok.

ČO SA UDIALO? JÚN

3. jún: Na technický úsek nastúpil javiskový stavač Martin Púpala.
Nech sa novému kolegovi v divadle darí !

13. jún: Ariel 70, Târgu-Mureş, Rumunsko. Od 7. do 14. júna sa 
v Divadle pre deti a mládež Ariel v rumunskom meste Târgu-Mureş
konalo podujatie "Ariel 70", ktoré rámcovalo oslavy 70. výročia
založenia divadla. Počas 8 dní privítalo 10 súborov, z toho 6 
z Maďarska a 3 z Rumunska (Târgu-Mureş je mestom s neobyčajne
vyváženou rumunskou a maďarskou komunitou). Z inonárodných
divadiel sa programu zúčastnilo iba BDNR. Impulzom
k hosťovaniu bolo minuloročné naštudovanie hry Amália dýcha
zhlboka od rumunskej autorky Aliny Nelegy (A. Nelega pôsobí ako
literárna konzultantka divadla Ariel). Pozvanie dostali dve inscenácie -
Hmatuláci (pre batoľatá) a Amália dýcha zhlboka. Obidve
predstavenia sme uviedli vo štvrtok 13. júna. Ďakujeme riaditeľovi
divadla Gavrilovi Cadariu a celému divadelnému tímu za priateľské,
pohostinné prijatie a vynikajúcu spoluprácu. Vážime si prizvanie k
spolupráci aj do ďalších podujatí v nasledujúcich rokoch. Necháme sa
prekvapiť, čo prinesie budúcnosť. (mt)

Víťaznú hru Deň, na ktorý zabudla si môžete prečítať TU.

17. jún: Vyhlásenie výsledkov súťaže dramatických textov
autorov, autoriek do 18 rokov Dramaticky mladí, festival
Dotyky a spojenia, Martin. 
Hru, ktorá získala 2. miesto napísala členka ateliéru
Tvorivého písania pri BDNR Anna Vatalová.

1. júl: Začínajú divadelné prázdniny! Želáme vám i nám pekné,
oddychové leto!
Preobsadzovanie. Od novej sezóny sa členom nášho
umeleckého súboru stáva absolvent Akadémie umení v Banskej
Bystrici, herec Andrej Polakovič. Andrej preberá postavy po
odchádzajúcom členovi súboru Martinovi Frankovi. Už v máji
preobsadil rolu Pinocchia v rovnomennej rozprávke. Počas mája
a júna sme odohrali niekoľko predstavení v novom obsadení. 
V druhej polovici júna sa Andrej zapojil do dvoch inscenácií, ktoré
pre BDNR vytvorila režisérka Bela Schenková: Kocúr v čižmách 

a Dve rozprávky na brušku. Od začiatku novej sezóny budeme 
v preobsadzovaniach pokračovať.

Verejné obstarávanie. Ukončili sme súťaže na obnovu okien 
a renováciu svetelnej techniky.  Obidve akcie prebehnú do
konca roka. Na realizácii ideovej architektonickej súťaže na
dostavbu vily Dominika sa kontinuálne pracuje. (is)

http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/De%C5%88%20na%20ktor%C3%BD%20zabudla.pdf


PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

 

 
 
# PERSONÁLNE
Prišli: Tomáš Matejovič, produkčný.
Zuzana Ševčíková, produkčná.
Dominika Čuchranová, rekvizitárka, garderobiérka.
Katarína Krajčiová, výtvarníčka, grafička.
Andrej Polakovič, herec.
Michal Pavúk, zvukár.
Martin Púpala, technik. 
Elena Kandrová, upratovačka.
Odišli:
Lucia Strečková, produkčná.
Elena Bačová, rekvizitárka, garderobiérka.
Dagmar Tomková, vedúca ateliérov (v súčasnosti na
rodičovskej dovolenke, dočasne ju zastupuje bývalá vedúca
ateliérov Katarína Mažáryová).
Martin Frank, herec.
Michal Pavúk, zvukár. V súčasnosti predstavenia pohostinne
zvučí Richard Mažáry.
Michal Fichna, technik.
Marta Kráľová, upratovačka.

# TVORIVÉ A INÉ
# Mimo účasti na slovenských festivaloch sme využili štyri
pozvania na pozorovanie a nadviazanie spolupráce s
rôznorodými festivalmi v strednej Európe (Shakespearovský
festival, Gdańsk, PL, Gender-Bender, Bologna, IT, Segni new
generation, Mantova, IT, Mateřinka, Liberec, ČR).
 
# Po prvýkrát sme spolupracovali s múzeom Die Kiste 
v Augsburgu (DE), ktorému sme zapožičali bábky na výstavu 
Z Augsburgu do sveta v rámci medzinárodného projektu
Európska fuggerovská cesta (máj - november 2019).
 
# Zapožičali sme bábky do ŠVK - Literárneho a hudobného
múzea v BB na výstavu Čarovný svet bábok (máj - jún 2019).
 

ČO SA UDIALO? 

# EKONOMICKY
Čo sa podarilo:
Nákup 9-miestneho auta Opel Vivaro (z prostriedkov
pridelených BBSK). 
Získať kapitálové prostriedky na renováciu okien (BBSK).
Získať KP na obnovu svetelného parku (BBSK).
Získať KP na odstránenie vlhkosti muriva (BBSK).
Získať účelovo viazané prostriedky na tvorbu 2 inscenácií pre
deti na nasledujúcu sezónu (BBSK). 
Získať finančnú podporu na tvorbu 2 inscenácií pre deti na
nasledujúcu sezónu (FPU).
Získať finančnú podporu na tvorbu 1 inscenácie pre teenage na
nasledujúcu sezónu (FPU).
Získať finančnú podporu pre projekt "Divadlom k diskusii" od
Ministerstva spravodlivosti (pokračovanie projektu
Demokratická živá knižnica).
Získať podporu na 3 zahraničné mobility a prezentácie divadla
pre budúcu sezónu (FPU).

# Členovia a členky umeleckého súboru získali prémie
Slovenského literárneho fondu za predchádzajúcu sezónu:

Marián Pecko, Európa v korešpondencii (réžia)
Maťa Grifelová, Hmatuláci (koncept, réžia)
Mária Šamajová, Monológy na doma (herecká interpretácia)
Eva Dočolomanská, Európa v korešpondencii (herecká int.)
Ivana Kováčová, Európa v korešpondencii (herecká int.) 

NAJDÔLEŽITEJŠIE MIMOUMELECKÉ POHYBY SEZÓNY

Čo sa nepodarilo: 
Získať grant na realizáciu rozprávky americkej autorky Margery
Williams z fondov ambasády USA v Bratislave.
Získať finančnú podporu pre projekt "Romčatá do divadla" od
Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ministerstva
vnútra.

# PREVÁDZKOVO
Čo sa podarilo:
Renovácia kanalizácie.
Renovácia vzduchotechniky v sále a v Teátriu divadla.
Obnova priestoru "Rozhľadne" pred divadelnou sálou. 
Čo sa nepodarilo: 
Ustáliť personálnu situáciu na úseku prevádzky a javiskovej
techniky na mieste zvukára.
Prenájom kaviarne na verejné predstavenia.

# Pripomenuli sme si výročie, tvorivú činnosť (aj v BDNR)
umeleckého šéfa, režiséra divadla Mariána Pecka v cykle
Osobnosti vďaka iniciatíve Štátnej vedeckej knižnice v BB.



ODKAZ NA INTERAKTÍVNU
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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.

 
 

 

Mateřinka má 25 rokov!
Mateřinka, festival profesionálneho bábkového divadla pre deti
predškolského veku sa konal v Liberci vo viacerých divadelných
sálach (okrem domáceho Naivného divadla) v dňoch 18.- 22
júna. Mateřinka sa koná každé dva roky podobne ako náš
festival, čo znamená, že v skutočnosti oslavuje 50 rokov
existencie. Festival patrí k prvým bábkarským festivalom
profesionálneho divadla v bývalom Československu. Dlhé roky ho
organizačne pripravuje a vedie riaditeľ NDL S. Doubrava so
svojím tímom (bez prevádzkových a iných zaváhaní). Pri tejto
príležitosti sa konali bohaté výstavy 25 rokov Mateřinky
a Gašparkovia. Festival uviedol produkciu viac ako 20 divadiel
z Česka, Slovenska, Poľska, Španielska, Belgicka a Nemecka.
Inscenácie sa nevenovali len produkcii pre deti predškolského
veku (nesúlad s názvom), v programe bolo viacero opusov pre
školákov a školáčky. Výber umožnil vidieť vzorku predstavení
českej produkcie, o ktorej sa dá stručne konštatovať , že v nej
bolo prítomných veľa osvedčených postupov, schém
a autorských i režijných, či interpretačných klišé z bábkovej
tvorby pre deti, nadpriemernými produkciami vyhýbajúcimi sa
tejto komfortnej zóne zaujali Divadlo Lampion s hrou Myši patria
do neba, domáce divadlo s obidvomi produkciami Zelený-žltá-
modré, Ššš, huu, haf. Zahraničné produkcie z Belgicka,
z Nemecka, Španielska boli v tvorivom prístupe k témam,
k detskému divákovi veľmi vyspelou a inšpiratívnou ponukou.
Program obohacovali akcie ako: nápaditý a premyslený „odlet
slona z námestia“ Elefantinum, stretnutie
pozorovateľov/pozorovateliek na Radnici mesta,  prezentácia
tvorby festivalov z iných kontinentov z Mexika, Kanady a USA,
projekcia výnimočných bábkových filmov.   
       

 

REPORTÁŽ Z POZOROVATEĽSKÉHO POBYTU

Ďakujeme pekne za individuálne pozvanie a možnosť na
„divadelný výskum“. Keďže som na festivale strávila štyri dni,
posledný deň programu som nevidela, rovnako som minula
vyhlásenie poroty, ktorá pracovala pri festivale pod vedením 
P. Šrámka. (Festival je súťažný.) 
Viac z vyhlásenia poroty a výsledky Mateřinky TU. (is)

Bábkové divadlo na Rázcestí si pri príležitosti konca sezóny dovoľuje
vyjadriť úprimnú vďaku všetkým priaznivcom, fanúšikom, fanúšičkám
divadla. Divákom, diváčkam, umeleckým, mediálnym, finančným
partnerom, donorom a sponzorom.
Špeciálne si na tomto mieste dovoľujeme spomenúť  firmy,
jednotlivcov a jednotlivkyne, ktorí, ktoré kontinuálne viac rokov
podporujú naše divadlo (mimo oficiálnych štátnych a samosprávnych
mestských inštitúcií) alebo výnimočne prispeli na aktivity divadla
v tejto sezóne (okrem festivalu Bábkarská Bystrica, ktorý je
svojbytným podujatím).
Ďakujeme firmám a prevádzkam Lucka, Urpín, SlovakiaLift,
Pyroboss, Opel Banská Bystrica, Mercedez Benz, Lion Car, Sting
Energo, Sak plus, Clivia, SAD Zvolen, Copia, Rengl, Europa SC,
Reštaurácia Červený Rak BB, McDonalds BB, Corby Toys.
Majiteľom, majiteľkám, riaditeľom, riaditeľkám týchto firiem a ich
zástupcom, zástupkyniam, s ktorými sme v kontakte. Ďakujeme za
podporu a spoluprácu!
 
Okrem toho menovite ďakujeme:
Pani Viere Ördögovej, ktorá dlhé roky vedie účtovníctvo OZ
Rázcestie,
pánovi Miroslavovi Križanovi, ktorý (okrem firemných donorov)
podporil hosťovanie BDNR v Rumunsku,
darcom a darkyniam, ktorí, ktoré sa rozhodli venovať 2% z daní
pre OZ Rázcestie.   ĎAKUJEME!

Festivalu sa zúčastnila členka dramaturgickej rady nášho festivalu Bábkarská
Bystrica TOUR, riaditeľka divadla Iveta Škripková a člen dramaturgickej rady,
umelecký šéf Marián Pecko.

POĎAKOVANIE

https://prezi.com/view/RagcVuDiLf7Aduk1lqfC/
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.naivnidivadlo.cz/cs/aktuality/ceny-festivalu-materinka-udeleny

