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DETI

O chlapcovi, ktorý vymenil čiapku za čokoládu 

BDNR NA PRAŽSKOM FESTIVALE KUK 
 
JAKOB STREIT (1910 - 2009)
Pôsobil ako pedagóg v Spiezi. Okrem toho sa venoval rôznym
druhom umení, najmä poézii, divadlu a hudbe. Bol režisérom
a spoluautorom (spolu so žiackym kolektívom) školských 
a amatérskych predstavení. Písal básne, dirigoval študentský
zbor. Zaujímal sa o históriu, kultúru stredovekých národov,
najmä o keltskú a ranokresťanskú spoločnosť na území Írska.
V tejto oblasti publikoval niekoľko štúdií a monografií. 
Niektoré zdroje uvádzajú aj jeho psychologickú činnosť.    
 
Spisovateľ. Jakob Streit je známy najmä ako autor rozprávok
a príbehov pre deti a mládež. Tematicky je jeho literárna
tvorba zameraná na autorské rozprávky, príbehy rastlín 
a zvierat, legendy a pojednania o biblických príbehoch.
Mnohé z jeho diel boli preložené do angličtiny, francúzštiny,
taliančiny, portugalčiny, holandčiny, švédčiny, poľštiny, češtiny
a slovinčiny. V slovenskom kontexte je temer neznámy,
nevypátrali sme nijaké preklady jeho diel do SJ.
 
Pedagóg. Jakob Streit ako pedagóg vychádzal z teórie 
a pedagogického prístupu Rudolfa Steinera, ktorý kladie dôraz
na individuálne predpoklady a povahu dieťaťa. J Streit využíval
najmä rozprávkové príbehy a divadlo ako dôležité elementy
pedagogického/výchovného procesu. 
Steinerov pedagogický prístup sa stal základom v súčasnosti
pomerne známej (aj na SK) Waldorfskej pedagogiky. Mnohé 
z kníh J. Streita sú základnou výbavou waldorfských knižníc. 

 

 
 
V nedeľu 10. novembra predstavíme pražským batoľatám 
a rodinám piaty diel cyklu - Hmatulákov. Naše najnovšie
predstavenie pre najmenších malo premiéru v r. 2018, 
v réžii Mati Grifelovej.  Zaujalo teatrologickú aj divácku obec
výtvarnou čistotou, divadelnosťou i hravosťou. Vychádza 
z princípu multisenzorického prostredia podľa terapeutickej
teórie snoezelen, v ktorom ožívajú rôznorodé povrchy 
a materiály a vzniká svet plný hmatových impulzov. Ten si
môžu deti i rodičia "ohmatať" a tak sa stať prieskumníkmi,
prieskumníčkami, Hmatulákmi, Hmatuláčkami.  
Predstavenie sa zúčastnilo viacerých festivalov: medzinárodného
festivalu Setkání-Stretnutie v Zlíne, ako jediná divadelná produkcia
pre deti. (link na recenziu z festivalu).
Bolo súčasťou obľúbenej Pohody v Trenčíne. V r. 2019 účinkovalo
na festivale Divadla Ariel v Rumunsku, naposledy sa Hmatuláci
predstavili v Senci na septembrovom Slnečnom festivale. 

KUK je prvý český festival, ktorý svoju tvorbu cielene venuje
divákom a diváčkam od 10 mesiacov do 3 rokov.
Organizátorom festivalu je Štúdio DAMÚZA. Organizátori na
svojej stránke uvádzajú sympatické ambície festivalu: "Festival
rozvíjí dětskou představivost, seznamuje nejmladší diváky 
s hudbou i divadlem a buduje v nich vztah k umění přirozeným
způsobem. Projekt přispívá k výchově budoucí generace
návštěvníků kulturních institucí a snaží se podporovat vnímání
kultury a umění jako běžné součásti života." 
Damúza už 14 rokov organizuje aj rodinný festival VyšeHrátky 
na pražskom Vyšehrade. BDNR produkuje divadelné
inscenácie pre najmenších (deti od 10 mesiacov) pravidelne 
od r. 2011. Od r. 2013 je pravidelným účastníkom VyšeHrátok.
Festivalu KUK sme sa po prvýkrát zúčastnili v r. 2017.

Na KUKu zahráme 4 predstavenia, o 10.00, 11.30, 15.00 
a 16.30, v priestore KC Zahrada, Praha - Chodov. Tešíme
sa na všetkých Hmatulákov, ktorí nás poctia návštevou. 

"Rozprávky otvárajú svet zdravých vnútorných aj vonkajších
poetických obrazov. Ide o citovú potravu pre dušu. V detskom
veku sa človek rozhodujúcim spôsobom vnútorne zakoreňuje.
A to je nesmierne dôležité. Neskôr je to už takmer nemožné."

Rozprávka O Františkovi, ktorý vymenil čiapku za čokoládu
patrí medzi Streitove príbehy týkajúce sa pravdovravnosti.
Rozprávku sme objavili v knižke autora Proč deti potřebují
pohádky, v českom preklade Milady Luňáčkové,
vydavateľstvo Baltazar, r. 1992. Dramatizáciu príbehu
pripravuje Emília Hoffmanová. 
Viac o premiére a tvorivom tíme nabudúce.  

Najbližšia premiéra Bábkového divadla na Rázcestí bude
venovaná deťom od 4 rokov. Skúškový proces začína na
konci novembra, prvá pracovná prezentácia bude 29.
decembra a druhá premiéra 12. januára 2020.  
V Zvestiach vám priblížime hlavných aktérov, aktérky
novej inscenácie. Nech sa páči, privítajme švajčiarskeho
autora Jakoba Streita.

https://www.divadelni-noviny.cz/cesko-slovenske-mosty-2018-no-5
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TO NAJLEPŠIE Z NOVEMBROVEJ PONUKY:
 

DOTYKY S HISTÓRIOU 

Inscenácia mala premiéru 17. novembra 2017. Dátum nebol
vybraný náhodne. Súvisí s témou inscenácie -
sprítomňovaním osudov výrazných osobností a dejinných
medzníkov z histórie európskych štátov. Aj Slovenska. 
Deň, kedy si český a slovenský národ pripomína Nežnú
revolúciu, bude silno rezonovať aj v r. 2019. Profilovú
inscenáciu BDNR vám ponúkneme pár dní po oslave 30.
výročia revolúcie. V stredu 27. novembra, v jej 22. repríze.   
 
INSCENAČNÝ TÍM
Autorka: Iveta Horváthová 
Výprava, réžia: Marián Pecko (prémia Literárneho fondu za
réžiu inscenácie) 
Hudba: Róbert Mankovecký
Účinkuje celý herecký súbor BDNR. Ivana Kováčová a Eva
Dočolomanská získali prémie Literárneho fondu za hereckú
interpretáciu postáv v inscenácii. V postavách 
Sh. Schwarzbarda, M. R. Štefánika a iných postavách sa po
prvýkrát predstaví člen US Andrej Polakovič.
 
EURÓPA V KOREŠPONDENCII A JEJ PRÍBEHY:
# ŽALUJEM
V hlavnej úlohe: 
Francúzsky kapitán Alfred Dreyfus. Obvinenie z vlastizrady.
Politicky vykonštruovaný proces.  
Kľúčové písomnosti: 
Bordereau - dokument špionážneho charakteru. 
J´accuse - list spisovateľa Émila Zolu, na obranu Alfreda
Dreyfusa. 
 
# BANALITA ZLA 
V hlavnej úlohe: 
Hannah Arendt, filozofka, politická teoretička, spisovateľka,
Martin Heidegger, filozof a ich škandalizovaný partnerský vzťah. 
Adolf Eichmann, vojnový zločinec, pohlavár nacistického
Nemecka. 
Politici Slovenského štátu a ich protižidovská, arizátorská
činnosť.

Kľúčové písomnosti: 
Banalita zla - dielo Hannah Arendt.
Súkromná korešpondencia Hannah Arendt a Martina
Heideggera.
 
# RÁDIUM... POLÓNIUM... 
V hlavnej úlohe:
Marie Curie Sklodowska, Paul Langevine, ich vedecká práca
a partnerský vzťah. 
Kľúčové písomnosti: 
Listy z Výboru Nobelovej ceny adresované Marie Curie.
 
# KALVÁRIA
V hlavnej úlohe:
Sestra Maria Faustyna, poľská blahoslavená, rehoľníčka,
mystička, vizionárka.
Doc. Viera Petrášová, slovenská vedkyňa v odbore lesníctva.
Pani Gombíková, fiktívna postava inšpirovaná príbehmi žien,
ktoré sa na pracovisku stretli s diskrimináciou na základe rodu. 
Kľúčová písomnosť:
Denníček - autentické zápisky rádovej sestry Marie Faustyny.
 
# ČESKOSLOVENSKÁ LISTOVÁ POZOSTALOSŤ 
V hlavnej úlohe: 
Ťažiskoví politickí a kultúrni predstavitelia Československa 
z r. 1918 - 2018 (Tomáš Garique Masaryk, Milan Rastislav
Štefánik, Svätozár Hurban Vajanský, Július Sarinský, Dežo
Ursíny a i.) 
Svetoví štátnici z tohto obdobia (Winston Churchill, Josif 
V. Stalin, Leonid I. Brežnev a i.)
Kľúčové písomnosti:
Pozývací list so žiadosťou o "bratskú pomoc" z augusta 1968,
adresovaný Leonidovi I. Brežnevovi, zámienka na inváziu vojsk
Varšavskej zmluvy do Československa.  

Novinka v ponuke BDNR pre mladých ľudí a dospelých! Pri
návšteve predstavenia, ktoré sa venuje historickým témam 
(v programe označenom uvedeným piktogramom),
automaticky získavate 50% zľavu na vstup do Múzea SNP! 

EURÓPA V KOREŠPONDENCII



NOC DIVADIEL 2019: ŽENY NOVEMBRA

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

S príchuťou oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie. Taká je
téma Noci divadiel 2019. Taká je téma aj bystrickej
kampane "Kľúčová je sloboda". Ide o sériu podujatí
venovaných spomienke na revolúciu, v koordinácii BBSK. 
BDNR do obidvoch udalostí prispieva inscenovaným
čítaním z kníh, ktoré sa venujú politickej účasti žien na
revolúcii, v spojení s uvedením do života knihy autorky
Zuzany Maďarovej Ako odvrávať novembru 89, rodové
aspekty pamäti.

Knihou Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty
pamäti nadväzujete na Váš dlhoročný výskum v oblasti
aktérstva žien v politike. Aké témy sú pre Vás vo výskume
kľúčové? Čo súčasná publikácia vzhľadom na Vašu
predchádzajúcu prácu potvrdzuje a čo, možno, otvára ako
nóvum? 
Kniha Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti je
výsledkom výskumu, ktorý sa začal pred desiatimi rokmi.
Spisovateľka Ingrid Hrubaničová sa vtedy v otvorenom liste
„potenciálnym ženám Novembra“ pýtala, kde sú ženy, ktoré sa
na týchto historických udalostiach podieľali. Organizácia
ASPEKT nadviazala na jej výzvu otázkou „Čo si robila
v novembri 1989?“ a zverejnila príbehy 28 žien z obdobia
revolúcie. Tu sa začal príbeh môjho skúmania, ktoré trvá
dodnes. Otázky, ktoré ma viedli, sa postupne menili a formovali.
Začala som sa pýtať veľmi jednoducho: čo robili ženy
v novembri 1989, ako sa podieľali na spoločenskej zmene? Keď
som postupne zisťovala, že sa na novembrových udalostiach
aktívne podieľali, začali byť dôležité otázky ako: prečo sa ženy
vytratili z kolektívnej pamäti Novembra, aké sú vôbec jazykové
a spoločenské možnosti, aby formulovali svoje skúsenosti?
A dnes sa popri týchto otázkach zaoberám napríklad aj tým, ako
naše spomínanie na November odzrkadľuje a formuje to, ako
premýšľame o politike, politickom aktérstve či spoločenskom
usporiadaní. Je veľmi ťažké zhrnúť výsledky výskumu, pretože
krása spočíva v detailoch. Ale aby som aspoň načrtla, ktorým
smerom sa uberá, vyberiem kúsok zo záveru: „V súvislosti 
s konaním teda dochádzalo k dvom líniám zneviditeľňovania: ak 

ženy vykonávali každodennú činnosť budovania a udržiavania
hnutia, zostali za hranicami kolektívnej pamäti Novembra,
pretože tieto aktivity sa nepovažovali za skutočné revolučné
konanie; lenže aj keď boli prítomné vo verejnom priestore 
a verejne vystupovali, zostali nezapamätané. Potvrdzuje sa, že
ženy si pamätáme najmä vtedy, ak konajú v súlade s rodovo
stereotypnými rolami, teda vystupujú ako manželky či
pomocníčky. Takáto reprodukčná práca sa však nepovažuje za
plnohodnotné revolučné či politické konanie a vo väčšine
príbehov revolúcie je neprítomná.“  
Toto je jedno zo zistení výskumu a budem veľmi rada, ak
spoločne s ostatnými zisteniami bude slúžiť ako základ našej
ďalšej diskusie. Napríklad o tom, ako sa verejnosť ako politická
aktérka vytratila z príbehu Novembra. Alebo o tom, kde
v kolektívnej pamäti stojí dianie v regiónoch.

Svoj výskum orientujete aj na význam a používanie
rodovo citlivého jazyka. Existujú rozdiely/obmedzenia pre
používanie rodovo vyváženého jazyka v rôznych oblastiach
života? (napr. médiá, školstvo…) Ako rodovo citlivý jazyk
formuje naše myslenie/vnímanie spoločnosti? 
My všetci a všetky sa pohybujeme v jazyku, sídlime v ňom,
naťahujeme jeho hranice, hľadáme si v ňom miesto, bytím
a konaním ho ohýbame a formujeme. Keďže je neoddeliteľnou
súčasťou nášho každodenného sveta, rodovo spravodlivý jazyk
je nesmierne dôležitý, pretože má moc spoluvytvárať spoločnosť
spravodlivú pre nás všetkých. Nie je to súbor pravidiel, ktoré sa
dajú „naučiť“ v príručkách, hoci príručky a knihy môžu slúžiť ako
pomôcka, podnet na premýšľanie. Preto si nemyslím, že existujú
obmedzenia pre používanie rodovo vyváženého jazyka. Existuje
iba potreba prispôsobovať ho vždy nejakému konkrétnemu
kontextu, určitej situácii.
Ako ukážku si znova môžeme vziať november 1989. Vzhľadom
na to, že ženy sú do veľkej miery neprítomné vo verejnom
priestore ako aktérky revolúcie, majú obmedzené možnosti
formovať a formulovať svoje spomienky. A to nielen vo verejnom
priestore, ale aj samy pre seba. Časť účastníčok výskumu
formulovala svoju pozíciu neisto, nepriamo. Viac hovorili o iných
ľuďoch, používali prvú osobu množného čísla – spomínali ako
„my“. Ak hovorili za seba ako „ja“ som robila, občas mali potrebu
upozorniť, že nechcú znieť „chválenkársky“, zvykli svojej práci
prisudzovať len malú úlohu. Prostredníctvom jazyka sa teda ich

ROZHOVOR SO ZUZANOU MAĎAROVOU



PARADIVADELNÉ
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KĽÚČOVÁ JE SLOBODA 

pozícia a úloha v Novembri zneviditeľňuje a význam sa
opakovane prisudzuje najmä zopár mužským osobnostiam
revolúcie. Zároveň však tie účastníčky výskumných rozhovorov,
ktoré hovoria o svojej úlohe a práci jasne, prisudzujú jej dôležitú
úlohu, narážajú na hranice femininity, pretože do obrazu
prevládajúcej ženskosti asertivita a politické aktérstvo nepatrí.
Znova teda v jazyku aj príbehu Novembra znejú trochu „cudzo“.
Práve zmnoženie príbehov a spomienok na rôzne historické
udalosti môže rozšíriť a rozrôzniť jazykové prostriedky, ktorými
máme možnosť formovať a artikulovať odlišné skúsenosti
ukotvené v minulosti, v súčasnosti, ale tie, ktoré nás ešte
čakajú. Aj to je súčasť rodovo spravodlivého jazyka.

Banská Bystrica bude v dňoch okolo 17. novembra žiť rôznorodými
spomienkovými podujatiami:
# KĽÚČOVÉ MOMENT(K)Y. 11. 11. 2019 – 20. 11. 2019. Výstava. Námestie SNP
# POCTA IVANOVI PALÚCHOVI. 13. 11. 2019. Vystúpenie ZUŠ + premietanie filmu.  Kinosála
Múzeum SNP.
POCTA IVANOVI PALÚCHOVI. 14. 11. 2019. Premietanie filmu Luk kráľovnej Dorotky.
Kinosála Múzeum SNP.
# KĽÚČOVÉ OKAMIHY. 15. 11. 2019 - 13. 12. 2019. Interaktívna výstava. Námestie SNP.
# ČÍRA RADOSŤ. 15. a 16. 11. 2019. Premiéra inscenácie Divadla Štúdio tanca.  
# KĽÚČOVÉ NÁMESTIE. 16. 11. 2019. Predpremiéra dokumentu a krst knihy 
o revolučných rokoch 89-90 v Banskej Bystrici. Cikkerova sieň.
# ŽENY NOVEMBRA 89. 16. 11. 2019. Inscenované čítanie a prezentácia publikácie.
Bábkové divadlo na Rázcestí. 
# KONCERT K 30. VÝROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE. 16. 11. 2019. Štátna opera.
# POCTA VEREJNOSTI PROTI NÁSILIU. 17. 11. 2019. Odhalenie pamätnej tabule. Národná 6.
# SUPERAR - ZA SLOBODU. 17. 11. 2019.  Detský spevácky zbor. Hlavné pódium,
Námestie SNP. 
# KĽÚČOVÁ JE SLOBODA. 17. 11. 2019. Stretnutie s osobnosťami Novembra 89. Námestie
SNP. 
# ODKRÝVANIE II. 17. 11. 2019. Odhalenie Pamätníka Jánovi Langošovi. DEMOKRACIA
- AKO SI SPRAVÍŠ, TAK MÁŠ. 17. 11. 2019. Inštalácia. CNK - Záhrada. 
# (R)EVOLÚCIA? 21. 11. 2019, Diskusia. Jazz klub U Francúza. 
# O DEMOKRACII. 25. 11. 2019. Diskusia. Cikkerova sieň.
# SPOMIENKA NA MAREKA. 29. 11. 2019. Odhalenie pamätnej tabule Marekovi
Frauwirthovi. Skuteckého 11. 

Ako vnímate súčasnú situáciu na Slovensku, kedy politický
a mediálny diskurz často operuje s tzv. rodovou ideológiou
ako s hrozbou? (zastavenie ratifikácie Istanbulského
dohovoru, prítomnosť rodových tém v rétorike politických
kampaní…)  
Takzvaná rodová ideológia sa stala nástrojom rôznych
politických a náboženských aktérov. Využívajú ju skupiny
bojujúce proti očkovaniu, fašisti, euroskeptici, náboženskí
fundamentalisti, politickí konzervatívci... a strašia ňou ľudí, ktorí
sú už tak dosť zneistení zo súčasného spoločenského diania.
Títo aktéri využívajú, že ľudia prežívajú materiálnu neistotu,
spoločenskú nerovnosť, obávajú sa budúcnosti. Upriamujú
ich strach nesprávnym smerom, pretože rodová rovnosť za túto
neistotu skutočne nemôže. 
Vnímam to teda tak, tzv. rodová ideológia je násilným
nástrojom na udržanie určitého rodového poriadku, v ktorom
majú ženy slúžiť najmä ako maternice a vychovávateľky
a užitočné pracovníčky. Ich sloboda a integrita je v takejto
predstave spoločnosti do veľkej miery určovaná požiadavkami
štátu, cirkvi a pracovného trhu.  Súčasne ale potrebujeme riešiť
problémy, na ktoré poukazuje veľké rozšírenie rétoriky o rodovej
ideológii. Napríklad potrebu riešenia materiálnej neistoty
veľkého množstva ľudí, chudoby rodín, samoživiteliek či
vylúčených skupín obyvateľstva, potrebu riešiť chýbajúce
služby, zlepšovať rodinné politiky, pracovné podmienky. 
Progresívni aktéri a aktérky sa potrebujú viac zameriavať na
sociálne práva a neprenechať túto agendu konzervatívnym
skupinám a fašistom.     Ďakujem.

Univerzity Komenského v Bratislave. Svoj výskum orientuje
na politickú subjektivitu žien v histórii i súčasnosti, rodové
usporiadanie spoločnosti a na feministickú reflexiu politickej
komunikácie. Autorsky a editorsky sa podieľala na
publikáciách Knižnej edície ASPEKT: Občianky 
a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné
subjekty (2015), Politika vylúčenia a emócií. Aspekty
predvolebnej kampane (2012), Politiky a političky. Aspekty
politickej subjektivity žien (2011) a i.

Zuzana Maďarová
spolupracuje s feministickou
vzdelávacou a publikačnou
organizáciou ASPEKT od roku
2005. Pôsobí ako výskumná
pracovníčka v Ústave
európskych štúdií
a medzinárodných vzťahov
Fakulty sociálnych
a ekonomických vied 
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16.10. Divadlo vykuklo spoza smreka…  

ČO SA UDIALO? 

22. 10. Predstavenie Neplač, Anna zažilo svoju 104. reprízu.
Zúčastnil sa na ňom vysoký počet študentov, študentiek
Univerzity Mateja Bela. Študenti, študentky Katedry anglistiky 
a amerikanistiky FF UMB pod vedením pedagogičky Ľubice
Pliešovskej. Študenti, študentky Katedry slovenského jazyka 
a komunikácie z iniciatívy pedagogičky, prodekanky Lujzy
Urbancovej. Študenti, študentky z Ukrajiny, ktorí, ktoré na
univerzite študujú slovenský jazyk. Účasť skupiny zabezpečila
študentka Michaela Girmonová.
Hojná študentská účasť nás obzvlášť teší, predstavenie sa tak
symbolicky spája so svojim počiatkom. Neplač, Anna, vznikla 
v r. 2001 ako tretia časť, vyvrcholenie, divadelno-univerzitného
projektu Šamanky, na ktorom participovala práve Katedra
anglistiky a amerikanistiky, vďaka osobnej iniciatíve vtedajšej
pedagogičky katedry a dlhoročnej priateľky divadla p. Karatíny
Feťkovej.
Po predstavení študentstvo diskutovalo s hercami, herečkami 
a režisérom inscenácie Mariánom Peckom.    

21. - 24. 10. Projekt Divadlom k diskusii v Rimavskej Sobote. 
V kooperácii s výtvarníkom, pedagógom, riaditeľom ZUŠ v RS 
Marianom Lackom, sme usporiadali 4 predstavenia projektu. Nepodaril
sa realizovať pôvodný plán, ktorý zahŕňal uvedenie diel Papuša a Tak či
inak, láska pre študentov, študentky gymnázia Ivana Krasku. 
Namiesto toho sme 21. 10. hrali na Obchodnej akadémii v RS, škola si
zvolila performanciu Tak či inak, láska a diskusiu s performerkou
Viktóriou Jehlárovou o téme tolerancie a právach queer komunity.
Viktória performanciu hrala aj 24. 10. pre študentov, študentky ZUŠ 
a verejnosť v miestnom divadle Havran. 

20. 10.  Dobrú chuť, vlk na Divadelnej a bábkovej scéne Nebojsa. 
Už po tretíkrát sme sa stali súčasťou divadelnej akcie venovanej deťom 
v Nových Zámkoch. V apríli 2019 sme sa predstavili s Bubáckou
rozprávkou (z technických dôvodov sme nemohli uviesť pôvodne
dohodnuté predstavenie Anička Ružička a Tonko Modrinka). V júni
2019 sme účinkovali s marionetovou hrou Dve rozprávky na brušku.
 

8.10. Hosťovanie SND. Slovenské národné divadlo sa po 
2 rokoch vrátilo na scénu BDNR. Herečky Monika
Potokárová, Silvia Soldanová a herec Daniel Žulčák
sprítomnilo život a dielo ikonickej ženy, speváčky, herečky
Marty Kubišovej. Predstavenie Kabaret normalizácia alebo
Modlitba pre Martu sa v domácom prostredí hrá na malej
scéne Modrého salóna, vďaka tomu sa zmestilo do našej
divadelnej sály, ktorá bola nekompromisne vypredaná. Herečky
a herec si odniesli štvornásobný potlesk a standing ovation.
Inscenáciu scenáristicky a režijne pripravil Matúš Bachynec. Ide
o úspešný počin z dramaturgie SND, ktorá hľadá a prináša
kontroverzné témy ušité na telo herečky/herca. 
 
12.10. Trnavský rínek premiérovo. Trnavskí aktivisti,
aktivistky, fanúšikovia, fanúšičky kultúrnych stretnutí už 5 rokov
organizujú zaujímavé podujatie v Trnave. Trnavský rínek chce
byť alternatívou ku komerčnejšie zameranému Trnavskému
jarmoku. Ide o podujatie, ktoré kladie dôraz na stretnutie ľudí
bez alkoholických stimulov, ekologicky udržateľné stravovanie,
kvalitnú kultúru a pod. Prináša kultúrny program, do ktorého
pozýva miestnych artistov, artistky, rovnako ako prizvaných
hostí z celého Slovenska. Tento rok sme pozvanie na Trnavský
rínek dostali aj my. Účinkovali sme s obľúbeným predstavením
Dve rozprávky na brušku a produkciou Bábkový ateliér. Ocenili
sme príjemnú a podnetnú atmosféru podujatia a veríme, že sa
do Trnavy vrátime aj o rok.   

... Po dlhých rokoch spolužitia sme sa rozlúčili s legendárnym smrekom,
ktorý rástol pred divadlom. V r. 2000 sotva presiahol oblok na prvom
poschodí vily. V r. 2019 už prerástol strechu budovy. Z technických 
a bezpečnostných dôvodov sme sa rozhodli smrek spíliť. A kmeň
dostane svoju úlohu. Nechajte sa prekvapiť. 

http://www.bdnr.sk/gfx/administration/js/ckeditor/kcfinder/upload/file/ALENA%20SU%C5%A0ILOV%C3%81%20Jubileum%20FINAL.pdf
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POZORNOSŤ VENUJEME...
17. november: Spomienkou na NEŽNÚ REVOLÚCIU bude v dňoch okolo
17. novembra žiť celé Slovensko. Nadácia Milana Šimečku sa
rozhodla prispieť k oslavám a vytvoriť webstránku, ktorá združuje
slovenské podujatia s témou Novembra 89. Na web je ešte stále možné
prispievať a registrovať podujatia, ktoré reflektujú výročie. Stránka má
za cieľ "priblížiť (najmä mladým) ľuďom aktuálnosť odkazu Novembra
'89, ako aj sprostredkovať informácie o čo najväčšom množstve
spomienkových podujatí." (z informácií Nadácie). Odkaz na stránku:
www.neznaevolucia.sk. Stránka bude spustená onedlho.

Dňa 22. 10. sme uviedli iscenované čítanie Papuša, podľa rovnomennej
knihy vydavateľstva Absynt o živote a diele rómskej poľskej poetky
Bronislawy Wajs, taktiež v divadle Havran pre ZUŠ a verejnosť. Diskusiu
viedla komunitná organizátorka, pedagogička Katedry politológie UMB
Martina Bolečeková. Dňa 23. 10. sme Papušu uviedli na pôde
Súkromného dramaického a hudobného konzervatória v RS. Diskutovali
performerky Janka Plešková, Janka Balková, diskusiu moderovala
režisérka Monika Tatarková. Protagonistky sa na škole stretli so značne
vyhranenými názormi týkajúcimi sa identity a príslušnosti 
k rómskej/nerómskej komunite. Rozprávanie vystupujúcich
protagonistiek - živých knižiek o osobných zážitkoch sa stretlo so
značným nepochopením najmä zo strany pani riaditeľky konzervatória
Gabriely Radičovej. Išlo o špecifickú skúsenosť a názory, s akými sme sa
počas existencie projektu nestretli.

29. 10. Tak či inak, láska na festivale DramaQueer.
Predstavili sme našu performanciu s rovnomenným názvom na
uvedenom festivale v Bratislave, v Štúdiu 12. Festival je
ojedinelým podujatím, funguje už siedmy rok, jeho cieľom je
otvoriť priestor pre umelecké prejavy a témy týkajúce sa LGBT,
ľudí a sveta tejto komunity. Zvláštnosťou je, že v tom istom čase
sa v Bologni, v Taliansku, koná festival GENDER BENDER,
ocenený značkou kvality EFFE, venujúci sa totožným témam
a rôznorodým spôsobom ich uchopenia v divadle, v tanci, vo
filme, v literatúre. Tešíme sa, že sme mali možnosť prezentovať
našu perfomanciu v podaní výtvarníčky Viki Jehlárovej na
tomto festivale. Diskusia k nej bola živá, viac ako hodinová,
a odhalila to, čo v podstate tušíme, ale málokedy otvorene
hovoríme. Queer (čudný, zvláštny, homosexuálny) nie je zatiaľ
prijateľným, alebo každodenným prvkom v našej spoločnosti.
Napriek tomu, že „všetci chceme byť tolerantní/tolerantné...“,
predsa sú na Slovensku isté témy tabu, diskomfortné
a „škodlivé“, a majú ostať hlboko ukryté pred očami „bežnej
normálnej“ populácie. Prečo je tomu tak? Tieto otázky si kladie
aj festival DramaQueer. Sú to otázky, ktoré otvárajú priestor pre
naše postoje, preverujú, čo si naozaj myslíme a cítime zoči voči
vybočeniam z noriem a známym modelom správania/života... 
Z ohlasov vyberáme: "Very moving and inspiring." 
"Ďakujeme, že hovoríte aj za tých, ktorí sa ešte boja.
Výtvarne aj výpovedne obohacujúce a povzbudivé.
V žiadnom prípade nepodsúva ideológiu alebo názor.
Perfomancia bez slov, ktorá hovorí za tisíce. Odporúčame
pre školy. Bez strachu."

30., 31. 10. Mimoriadne predstavenia batolárií pre verejnosť v rámci
jesenných prázdnin.
HMATULÁCI: "Bolo super, ďakujeme. Dedo Janko + vnučka Mária /
Krásne , prínosné, len sme nestihli zatlieskať :) Lenka + Mirko /
Kráááááásne, ďakujeme!"
BATOLÁRIUM: "Ďakujeme krásne za milé predstavenie, opäť :) Deti z
Huga. / Ďakujeme :) Tobinko z Martina. / Krásne. Zvlášť oceňujeme
živú hudbu. Lenka a Mirko"
 
 

20. november: Výročie prijatia DOHOVORU O PRÁVACH DIEŤAŤA 
A DEKLARÁCIE PRÁV DIEŤAŤA. 

Literárny fond udeľoval Ceny a Prémie za sezónu
2018/2019. Ocenenia získali aj členovia a členky nášho
umeleckého súboru:

MARIÁN PECKO, za réžiu inscenácie Amália dýcha zhlboka
(premiéra 15. 12. 2018)
ANNA HAJDUKOVÁ, za hereckú interpretáciu postavy Márie
v inscenácii Motýľ na anténe (premiéra 26. 10. 2018)
SOŇA FERANCOVÁ, hostka divadla, ocenenie jej bolo
udelené za réžiu inscenácie Motýľ na anténe v BDNR.

Na festivale Drama Queer sme neúčinkovali prvýkrát.
Prezentovali sme sa viackrát, s inscenáciou pre deti Anička
Ružička a Tónko Modrinka, a s predstavením venujúcim sa 
téme verbálneho násilia v spoločnosti Diagnóza: slovo, v r. 2013.

Dohovor je rozsiahly dokument. Dotýka sa rôznorodých sociálnych 
a právnych oblastí v súvislosti s ochranou detí a ich práv. 
Štáty, ktoré prijali Dohovor sa napr. zaväzujú: 

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA prijalo Valné zhromaždenie
Spojených národov 20. novembra 1989. Kompletné znenie dokumentu
nájdete tu. link.

https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
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DIVADLO & ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY & DETI,
MLADÍ ĽUDIA, III. ČASŤ 
 
(pokr.) Väčšina bábkových divadiel a divadiel pre deti nehráva
viac ako raz do týždňa predstavenia pre verejnosť (v nedeľu,
alebo v sobotu), preto je otázka z predchádzajúcej časti, ako
ďalej v spolupráci so základnými školami, ak sa divadlo stáva
menšinovým prvkom vo vzdelávaní,  – pokračovať v kontakte 
s verejnosťou.
 
Je verejnosť, rodičia a deti pripravení, podobne ako v  prípadoch
krúžkov, tréningov, a iných voľnočasových akcií, chodiť do divadla
počas týždňa? Vieme o jednom divadle v strednej Európe, kde
bol taký zvyk, bol to Teatr Lalka v takmer dvojmiliónovej Varšave,
(ani v Prahe sa tak nedeje). Domnievame sa, že na takýto
vnútorný presun záujmu rodičov nie je naša verejnosť pripravená
a vyžadovalo by to špeciálne marketingové akcie (tie by však
určite nezaručili taký istý počet divákov/diváčok, ako v prípade
organizovaných predstavení).
Zatiaľ, ak môžeme vyhodnotiť reakcie základných škôl, tak
v rámci prvého stupňa je profesionálna práca bábkového
divadla, vítaná. V rámci druhého stupňa by mohla byť, ale
konkrétne divadlá nemajú taký repertoár, ktorý by sa venoval tejto
kategórií detí od 11 do 15 rokov. Často sme dostávali otázku, či
nemáme niečo práve pre túto vekovú skupinu (nielen klasické
predstavenia), ale tematicky vhodné práve pre nich. Z našich
predstavení pre túto vekovú skupinu (z repertoáru pre dospelých)
vítajú Hviezdy sú tiché, čo je predstavenie približujúce holokaust,
zostavené zo známych vojnových denníkov mladých dievčat
obohatené o prednášku odborníka/historika. Najčastejšie sa na
nami navštevovaných školách (ale aj zvonku) pýtali na inscenáciu
Náukobeh slovenčiny.

 
 
 
 

DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA bola prijatá OSN 20. 11. 1959. Celé
znenie Deklarácie. link.

Podľa Deklarácie dieťaťu náležia:
1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu,
postavenia.
2. Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.
3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom
postihnutí.
6. Právo na lásku, porozumenie, starostlivosť.
7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu
znášanlivosti, mieru a bratstva.

CHRÁNIŤ DETI PRED DETSKOU PRÁCOU, KONZUMÁCIOU DROG,
SEXUÁLNYCH ZNEUŽITÍM, ZANEDBÁVANÍM,  CHRÁNIŤ SÚKROMIE
DIEŤAŤA a i.
Štáty sa zaväzujú zabezpečiť dieťaťu prístup k BEZPLATNÉMU
VZDELÁVANIU, ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, KU VHODNÝM
INFORMÁCIÁM a i.
Štáty dieťaťu garantujú SLOBODU MYSLENIA, SVEDOMIA 
A NÁBOŽENSTVA, SLOBODU PREJAVU a i.
Dohovor špeciálne upravuje práva detí z marginalizovaných skupín,
kategorizuje UTEČENECKÉ DETI, HANDICAPOVANÉ DETI, DETI 
Z NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN a pod.
Z Preambuly k dohovoru:
Deti majú nárok na zvláštnu starostlivosť a pomoc, v presvedčení, že
rodina ako základná jednotka spoločnosti a prirodzené prostredie pre
rast a blaho všetkých svojich členov a predovšetkým detí, musí mať
nárok na potrebnú ochranu a pomoc, aby mohla bezo zvyšku plniť
svoju úlohu v spoločnosti, uznávajúc, že v záujme plného  
a harmonického rozvoja osobnosti, musí dieťa vyrastať v rodinnom
prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia, majúc na zreteli, že
dieťa musí byť plne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a byť
vychované v duchu ideálov obsiahnutých v Charte Spojených národov,
a to predovšetkým v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody,
rovnosti a spolupatričnosti.

https://cloud5g.edupage.org/cloud/DEKLARaCIA_PRaV_DIETATA.pdf?z%3A2LyCCbzpGALz%2B2LjvXpw%2B0kHmHwexdjB1iAiWlYg4bJenThRELTd0v3og1wN1Ciy
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Základné školy v Banskej Bystrici prejavujú záujem (celkom
pravidelne) o vzdelávacie projekty divadla, väčšinou pre družiny,
avšak to sú akcie s obmedzeným počtom divákov/diváčok 
(max. 20-30 detí). 
 
Ak chceme uzavrieť výskum na školách základného stupňa, na
záver môžeme konštatovať zopár nových faktorov, ktoré výrazne
zasahujú do práce divadiel, napriek tomu, že s našou prácou
nesúvisia. Ide o tieto prvky (bez poradia dôležitosti):
 

súhlas rodičov, ktorý je nutný pri každej akcii, práci v škole
a mimo nej. Je to veľmi náročné pre pani učiteľky spracovať
súhlasy na každú akciu, pričom sa stáva, že niektoré deti
ostávajú v triede. Učiteľkám pribudla administrácia a súčasne
aj starosť čo s deťmi, ktoré súhlas nemajú. (Tým sa komplikuje
odchod zo školy, i samotná akcia). Nechuť rodičov uvoľniť na
tieto akcie svoje deti, s tým, že sa majú predovšetkým učiť;

 

enormný nárast krúžkov a samotných aktivít v školách, súťaže,
olympiády, povinné krúžky a pod. zameraných na dieťa.
Väčšina krúžkov však nemá kapacitu, keďže ich vedú
pedagógovia, venovať sa napr. športu, dramatickej výchove,
jazykom, tak ako sa to deje v špecializovaných kluboch,
inštitúciách, kde sú hlavným predmetom záujmu;
čerpanie kultúrnych poukazov len na konci roka. Kultúrne
poukazy sú výborným prostriedkom na zabezpečenie kontaktu
detí s kultúrou, (ide zrejme o príklad z francúzskeho systému
vzdelávania, tam majú školy jeden deň v týždni voľno – na
kultúrne akcie, a návštevu kult. zariadení prepláca štát daným
inštitúciám), avšak v praxi sa často stáva, že škola ich
potrebuje minúť z rôznych dôvodov (objektívnych, subjektívnych)
len na konci roka, aby neprepadli;                       
generačná výmena učiteľov/učiteliek, v rámci ktorej sa mladšie
ročníky nestretli s významom vzdelávania prostredníctvom
divadla, do divadla nechodia a nechápu zmysel súčinnosti
divadla a školy.

 
Tieto prvky v súčasnosti nepriamo vstupujú do vzťahov so školami
a hoci sú nepriamymi činiteľmi, stáva sa, že ich pozícia sa mení na
rozhodujúcu, v závislosti od okolností. (pokračovanie nabudúce,
stredné školy.) is
 
 

Tá spracovávala tému vzniku slovenčiny, gramatických javov,
nárečí a vznikla v rámci roku Ľudovíta Štúra v sezóne 2015/2016.
Predstavenie bolo prispôsobené na hranie v škole, a vhodne
prelínalo učebnú látku s divadelnými prostriedkami, s využitím
rytmu, hraním na bubny a chórom kvarteta hercov. Náukobeh bol
zatiaľ jedinou inscenáciou, ktorú si vyžiadali vidieť samotní
študenti/študentky (Gymnázium J. G. Tajovského). A je
príkladom jednej z línii, ako zaujať divadlom aj učiteľov, učiteľky
a samotných mladých ľudí. (Večerné predstavenie v divadle
nebolo tak hojne navštevované.)
 
 
 
 

výrazný nárast rôznorodej vzdelávacej ponuky, doplnkové
programy vzdelávania, zážitkové cykly, prednášky a besedy, či
rôzne tábory zo všetkých oblastí, ktorým sa venuje vzdelávanie;
nárast ponuky hrať v škole súkromných divadelných skupín za
nižšie vstupné, prípadne s dohodou o venovaní istého percenta
z tržby po odohratí pre potreby školy! (túto skutočnosť sme
zaznamenali vo viacerých školách);
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REPORTÁŽE Z PRACOVNÝCH CIEST
DZIECINADA. 
V r. 2019 sa konal siedmy ročník medzinárodnej divadelnej
prehliadky Dziecinada, v preklade "Šašoviny", vo Wroclawi
(PL). Festival sa koná každý rok na jeseň. Program sa delí na
hlavný a sprievodný, v hlavnom sú sústredené bábkarske
a divadelné produkcie pre deti od batoliat po
teenegerov/rky a vo vedľajšom programe rôznorodé dielne,
výtvarné, literárne, jogínske a ekologické. Hlavným
organizátorom je zoskupenie TREFA, čo je nezávislé
združenie vyvíjajúce rôzne aktivity v oblasti kultúry
a životného prostredia. Na programe boli divadlá
z Nemecka, Litvy, Poľska, Anglicka a Japonska. Uvedené
inscenácie boli hrané neverbálne, v poľštine, ale aj
v anglickom jazyku.
Hlavným cieľom stretnutia, okrem návštevy predstavení, boli
dve pracovné stretnutie profesionálov/profesionálok
z rôznych krajín – Ruska, Litvy, Chorvátska, Poľska, Česka,
Slovenska, Ukrajiny. Témou obidvoch stretnutí bolo, za akých
okolností je možné vytvoriť spoločný network, bázu, v rámci
ktorej by sa dalo užšie spolupracovať pri výbere predstavení
na jednotlivé festivaly a pri cestovných turné v rámci krajín.
Uvedené stretnutia boli nesporne zaujímavým komunikačným
mostom k spolupráci, a uvidíme, do akej miery sa podarí
udržať kontakty a formovať spoločný program v ďalších
rokoch vzhľadom na rôznorodé kultúrne, politické i odborné,
jazykové zázemie. Pracovnú cestu absolvovala riaditeľka
divadla Iveta Škripková. (is)

SLOVENSKO-BELGICKÝ KONTAKT. 
Dvojročná spolupráca medzi BDNR a Slovenským
veľvyslanectvom v Bruseli vyústila do bábkdivadelného
stretnutia Nedeľa s bystrickými bábkami, venovaného
slovenským a belgickým rodinám žijúcim v Bruseli. Okrem 

konajú pracovné, výtvarné, tvorivé i literárne stretnutia
zamerané na prezentáciu írskej, škótskej a anglosaskej
proveniencie. Z hostí tento rok festival navštívili skupiny zo
Škótska, Belgicka, Francúzska, Holandska. Každý vybraný
súbor zahrá od 6 do 10 predstavení a hrá sa v siedmych až
ôsmych divadelných priestoroch (ide o divadlá, ale aj
adaptované kaplnky, kláštory a iné zaujímavé priestory).
Festival je členom zoskupenia Small size a my sme mali
možnosť vidieť pár batolárií, ktoré sa hrali na európskych
      

ÍRSKA RADOSŤ. 
Baboró v írskom jazyku znamená radosť. Každý rok v októbri
sa tento medzinárodný festival, s vysokým počtom írskych,
škótskych skupín, koná v starobylom meste Galway, ktoré
sídli na pobreží Atlantického oceánu. Mesto sa na týždeň
stane centrom tvorby pre deti so zameraním na divadlo
hudobné, tanečné, bábkové, performatívne (od batoliat po
tínedžerov). Ročne navštívi festival 20. tisíc divákov
a diváčok z mesta a širokého okolia. V rámci festivalu sa

prezentácie svojej tvorby (predstavenia Dve rozprávky na

brušku a Zamatový zajačik), sme nadviazali prvé kontakty 
s belgickou bábkarskou obcou. Prvého predstavenia sa
zúčastnil pán Dimitri Jageneau, riaditeľ bruselského divadla
Théâtre royal du Péruchet, člen medzinárodnej komisie 
a podpredseda belgického centra medzinárodnej bábkarskej
únie UNIMA. Predstavení sa zúčastnil aj pán Sébastien
Kempenaers, riaditeľ bruselského divadla Les Coeurs de Bois.
S obidvomi pánmi ostávame v kontakte a diskutujeme 
o možnostiach prehĺbenia bilaterálnej spolupráce na úrovni
belgických festivalov a festivalu Bábkarská Bystrica TOUR.
Zároveň sme bábkarov pozvali ako pozorovateľov na
najbližší ročník festivalu BBTOUR2020. 
 
 
Pracovnú cestu z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. 

Viac o hosťovaní, ohlasy z predstavení nájdete v uverejnenej
tlačovej správe, link.

https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
http://www.loutkar.eu/?id=2180
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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.

 
 

 

REPORTÁŽE Z PRACOVNÝCH CIEST

GENDER BENDER. 
Gender Bender, Bologna 24. 10.- 3. 11. 2020. 
Informácie o tomto nesporne zaujímavom a kvalitným
programom nabitom festivale a našej pozorvateľskej účasti
uvedieme v nasledujúcom čísle newslettera.
 
 

BB TOUR 2020. TEATRÁLIE.
Dňa 31. októbra sme zaregistrovali žiadosť o podporu 
z rozpočtu mesta Banská Bystrica na projekt Teatrálie pre

malých a veľkých Bystričanov, Bystričanky. Ide o prvý
impulz festivalu, kreatívny víkend (18., 19. september 2020),
ktorý sa bude venovať prepojeniu minulých a súčasných
prejavov bábkového divadla. 

Viac o festivale. LINK.

V rámci Teatrálií pripravujeme:
Predstavenia tradičného marionetového divadla zo
Slovenska a sveta (SR, ČR, HU, PL, FR, BE).
študentské "Divadlo na ulici" študentov a študentiek
bábkového umenia VŠMU, Bratislava, DAMU, Praha.
Objektové/výtvarné inštalácie inšpirované témou
divadla v živote, oživenie zabudnutých/opustených
budov mesta. Prvá spolupráca BDNR s Katedrou
sochárstva, Výtvarnej fakulty Akadémie umení v BB. 
Výstava televíznych bábok z archívov RTVS v galerijných     
priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v BB.
Premietanie bábkovej filmovej a televíznej tvorby.
(Zmena programu vyhradená.)

 
Mesto BB pravidelne podporuje realizáciu BB TOUR,
predovšetkým úvodnej časti - Prológu, ktorý tradične
prebieha pred samotným festivalom. Teatrálie budú
tematizovať Rok slovenského divadla, 100 rokov
profesionálneho divadelníctva na Slovensku. Téma Roku
slovenského divadla bude intenzívne prítomná aj v ďalších
líniách festivalu.

festivaloch. Festival je známy svojou divadelnou, tematickou
a organizačnou kvalitou. Každé z uvedených predstavení
bolo ovenčené domácimi a zahraničnými cenami za tvorbu.
Z ponuky nás mimoriadne zaujali tanečné produkcie pre
deti. Jednak repertoárom a zaujímavými sociálnymi
projektami prekračujúcimi naše skúsenosti s tanečným
divadlom (napr. projekty s autistickými deťmi, seniormi
a pod.), konkrétne ide o Barrowland Ballet,
www.barrowlandballet.co.uk. 
Na budúci rok je Galway Európskym mestom kultúry
a festival sa chystá na 24. ročník. 
Mali sme stretnutie s riaditeľkou festivalu pani 
Aislinn Ó hEocha, na ktorom sme pozvali tím na
pozorovateľskú misu k nám. Išlo o prvý kontakt festivalu so
Slovenskom a zástupkyňami strednej Európy. Na festivale
sme sa zúčastnili ako pozorovateľky, Iveta Škripková
a Monika Tatarková, vďaka podpore FPU. Viac
na www.baboro.ie. (is)

https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
http://www.genderbender.it/en/

