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DETIO MALEJ SOVE, KTORÁ SA BÁLA TMY
29. 9. 2019

PREMIÉRA

Otec Sova: 
Marianna Mackurová

Mama Sova:
Ivana Kováčová

Flop, malá Sova:
 Andrej Polakovič

Režisér Marián Pecko. 
Uhádnete, aký darček si z premiéry odniesol? 

Začína na a... a končí na a... 
a! nie je to anakonda...

Katarína Mažáryová,
výtvarná spolupráca, 
výroba bábok do inscenácie

Terézia Krnáčová,
vedúca ateliérov

Za sovičkovú tortu ďakujeme 
pani Zdenke Spišiakovej. 

Z ohlasov: 
"Ďakujeme za úžasné predstavenie. Veľmi sa nám

páčilo. Boli sme prvýkrát a odteraz už budeme chodiť
stále. Evka a Adamko."

"Ďakujeme za pohladenie duše. Zuzana s rodinou."
MEDIÁLNY OHLAS: 

 
 
 

Jill Tomlinson
O MALEJ SOVE, KTORÁ SA BÁLA TMY

Prvé uvedenie autorky a textu na Slovensku.
Prvá premiéra divadla v sezóne 19/20.

 
Preklad: Cecília Hoffmanová

Réžia, výber hudby: Marián Pecko
Výprava: Eva Farkašová a.h.

Mediálna spolupráca: Mária Petrisková a.h. 
 

KLIK: Reportáž v Regionálnych správach RTVS, 30. 9. 19
KLIK: Koľko farieb môže mať tma. Článok na portály

kultura.pravda.sk., 28. 9. 19

1. repríza: 20. október o 16.00 h.1.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/199764
https://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/527339-divadlo-kolko-farieb-moze-mat-tma/


MLADÍ ĽUDIA 
A DOSPELÍ

 

 

 

 
PO PRVÝKRÁT NA RÁZCESTÍ 
DÁMSKY VEČER

Dňa 24. septembra sme po prvýkrát realizovali novinku divadla DÁMSKY VEČER. Ide o podnet smerom k ženám, ktorým pri
spoločnej návšteve (min. 2 diváčky) vybraného večerného predstavenia, venujeme príjemné pozornosti: welcome drink,
drobné prekvapenie pre potešenie a príležitosť zapísať sa do kurzu v ateliéri ručných prác. 
Prvý dámsky večer sa konal v rámci predstavenia T.V. Recepty a využili ho diváčky, hostky Kúpeľného domu v Brusne.
Nechali nám ohlas:  "Výborné! A krásne rekvizity! Ďakujeme. 4 dámy z kúpeľov Brusno: Marcela, Zuzana, Mariana, Vlasta." 
 
Najbližší DÁMSKY VEČER na vás čaká 22. októbra pri predstavení Neplač, Anna. Dámy, neváhajte a príďte do divadla. 



 

 

 

 SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
V DIVADLE NA RÁZCESTÍ

HOSŤ MESIACA! POZVÁNKA

Ďakujeme predstavenie bolo skvele!

Komorná inscenácia inšpirovaná životom 

a spevom Marty Kubišovej a iných umelkýň,

umelcov, ktorí mali odvahu vzoprieť sa

nedemokratickému režimu. 

V sále Bábkového divadla na Rázcestí.

8. október

o 19.00 h

Predpredaj vstupeniek:

 www.ticket-art.sk, pokladnica divadla

Rezervácie: 

048/412 55 13, vstupenky @bdnr.sk 

Matúš Bachynec:

KABARET NORMALIZÁCIA

alebo MODLITBA PRE MARTU
     M

ONIKA POTOKÁROVÁ

   (DOSKA za spevácky výkon)

 SILVIA SOLDANOVÁ-HOLEČKOVÁ

DANIEL ŽULČÁK



MLADÍ ĽUDIA
A DOSPELÍ

 

 

 

 DERNIÉRA - ZRUŠENÁ
REALITY SNOV

Ďakujeme predstavenie bolo skvele!

REALITY SNOV
Autorka: Jana Juráňová 
Réžia: Iva Š. 
Premiéra: 18. september 2011
Počet repríz: 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSADENIE
Postavy Matky, Staršej dcéry a Božky stvárňujú dodnes herečky z pôvodného obsadenia: 

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

Roly Mladšej dcéry a Muža interpretovalo viacero hercov, herečiek:
MLADŠIA: Nina Müller (pôvodná interpretka, hostka divadla, spolupracovala so Štúdiom T.W.I.G.A.)
Eva Dočolomanská (súčasná členka US)
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.)
Juraj Smutný (člen umeleckého súboru divadla v r. 2008-2016, v súčasnosti v inscenácii účinkuje ako
hosť) 

 
 
 

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"

 

Derniéra inscenácie sa zrušila kvôli nečakanej PN herečky Evy
Dočolomanskej. Záskok v podaní Niny Müller, ktorá žije v Mníchove,
nebol možný.  Titul spolu s legendárnym KUBOM (réžia M. Pecko), patril
k najnavštevovanejším v BDNR a má na svojom konte pár ocenení. 

PREKLAD DO RUŠTINY
Hra bola  preložená a zaradená do Antológie
súčasnej slovenskej drámy (vyšla v Rusku 
v r. 2014).

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


PROJEKT DIVADLOM V DISKUSII POKRAČUJE

PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

Čaká nás: 
Prvé stretnutie v novej sezóne zrealizujeme v Teátriu divadla.
Navštívi nás Pedagogická a sociálna akadémia z Lučenca.
Pôjde o 12. reprízu scénického čítania na motívy života a diela
rómskej poetky Bronislawy Wajs - Papuša. 
 
Október prinesie ďalšie 3 stretnutia s Papušou pre študentov,
študentky prvých a druhých ročníkov Gymnázia Ivana Krasku 
v Rimavskej Sobote. 
Zároveň na tej istej škole uvedieme performanciu Tak či inak,
láska, ktorá sa dotýka práv LGBT ľudí. Uskutočnia sa 
2 stretnutia. 
Za spoluprácu pri organizácii ďakujeme výtvarníkovi 
a pedagógovi gymnázia Mariánovi Lackovi.
 
Z posledných realizácií:
Performancia Tak či inak, láska sa v marci stala podnetom 
k debate na Strednej odbornej škole informačných technológií 
v BB. A debata to bola vskutku živá, študenti, študentky 
s performerkou Viktóriou Jehlárovou a zároveň lektorkou
diskusie besedovali aj nad rámec vyhradeného vyučovacieho
času. 
Scénické čítanie Papuša naposledy účinkovalo na Konferencii
pre mladých, podujatí s medzinárodnou účasťou, ktoré sa koná
už niekoľko rokov vo Zvolene v gescii Centra komunitného
organizovania a Základnej súkromnej umeleckej školy Heureka.
Papuša zaujala slovenských i zahraničných študentov,
študentky a ako jediný divadelný podnet doplnila workshopovú
časť konferencie.  

TAK ČI INAK, LÁSKA NA DRAMAQUEER
 
Bábkové divadlo na Rázcestí sa v tvorbe pre mladých ľudí 
a dospelých a v paradivadelných aktivitách vyjadruje 
k právam rôznych menšín, či sociálne znevýhodnených
skupín. Tieto projekty BDNR obhajujú princípy tolerancie,
inakosti, ženských práv a pod. K témam rodovej identity, či
sexuálnej orientácie (okrem iných tém) sa
vyjadruje/vyjadroval prakticky celý repertoár feministického
štúdia T.W.I.G.A. (2007-2017).
 
Tak či inak, láska (performancia na podporu tolerancie
párov rovnakého pohlavia a ľudí s inou rodovou identitou)
nadviazala na tieto kontinuálne snahy a rozvinula dané
témy cielene smerom k teenagerskému publiku.
Performanciu zažili študenti, študentky SŠ v Banskej
Bystrici, v októbri ju uvedieme v Rimavskej Sobote. Na
konci októbra sa Tak či inak, láska stane súčasťou festivalu
DramaQueer:
 
"Divadelný festival DRAMA QUEER chce prostredníctvom
prehliadky divadelných inscenácií s LGBTI/Q tematikou
rozprávať a zviditeľniť životy LGBTI/Q ľudí v spoločnosti.
Chce zmierniť homofóbiu/transfóbiu/bifóbiu, ktorá
v súčasnosti naberá opäť na obrátkach." (z webu festivalu)
 
Hlavným organizátorom festivalu je bratislavské divadlo No
Mantinels, s ktorým BDNR v minulosti spolupracovalo (napríklad
na projekte Ženské úteky, r. 2013, ktorého vyvrcholením bolo
predstavenie Nostalgia v BDNRa predstavenie Natreté
strachom v NoMantinels). 
Divadlo NoMantinels vydáva štvrťročný magazín QYS. V rámci
čísla 2/2019 redakcia pripravila rozhovor s režisérkou
performancie Ivou Š. a performerkou Viktóriou Jehlárovou. 
 
 
BDNR uvedením performancie na festivale nadväzuje na
festivalovú účasť v r. 2013, kedy sme v programe uviedli
inscenáciu Diagnóza: Slovo (premiéra 2013, réžia: Iva Š.) 

Projekt Divadlom k diskusii je priamym pokračovaním
projektu Demokratická živá knižnica pre školy. Je zameraný
na akceptovanie inakosti, tolerancie práv ľudí patriacim do
rôznych sociálnych menšín. Sme radi, že sa teší pomerne
veľkému záujmu zo strany škôl a pedagógov,
pedagogičiek. Scénické miniatúry Papuša a Tak či inak,
láska spolu s následnými diskusiami sa od svojho vzniku 
v r. 2018 stali súčasťou vyučovacieho procesu 19krát. 
V októbri pokračujeme v aktivitách projektu.

LINK NA DANÉ ČÍSLO MAGAZÍNU.

https://issuu.com/nomantinels/docs/qys_magaz_n___pride19?fbclid=IwAR3eyGK8Rgl8DVfLjTIcrPBTum7gyJPc4GH3WUz_3snBXRUqm-DN9Q0c5ac
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8. september: Prvé predstavenie sezóny 19/20. Ako sme už spomenuli,
o 16.00 hodine sme uviedli čerstvú inscenáciu divadla Zamatový
zajačik (premiéra jún 2019). Boli sme zvedaví/é, koľko divákov, diváčok
si nájde cestu do divadla, keďže v uvedený víkend Banská Bystrica 
 intenzívne žila Radvanským jarmokom. Potešila nás hojná účasť, prvého
predstavenia sezóny sa zúčastnilo okolo 50 divákov a diváčok. V knihe
ohlasov sme si našli: "Ďakujeme za krásny zážitok. Predstavenie bolo
nádherné! A naozaj - keď Vás niekto ľúbi, nezáleží na tom ako
vyzerá. "Stane sa skutočným!" ĎAKUJEME

7. - 8. september: Rozcestovaný víkend. Počas 2 dní sme
uviedli 5 predstavení v 4 mestách. 
Predstavenie pre batoľatá od 15 mesiacov Hmatuláci
účinkovalo na Slnečnom festivale v Senci. Uvádzame ohlas 
z predstavenia: "Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za úžasné
predstavenie Hmatuláci začiatkom septembra v Senci, moja 
dvojročná Margarétka sa doteraz hráva na “herečku” a spomína
tú veľkú plachtu, havka, cicu, veľké 
topánky a ako trhali papier." 
Jana Kirchnerová. 
K ohlasu bola pripojená 
aj fotka Margarétky,
inšpirovaná hrou s papierom
v Hmatulákoch.  
Na Salamandrových dňoch 
v Banskej Štiavnici sme 
uviedli dve predstavenia -
Pinocchia a Dve rozprávky na brušku. 
Nedeľa patrila akcii Šášovské hradné hry (uskutočnila sa 
v náhradnom termíne). Na podujatí sme účinkovali po prvýkrát,
uviedli sme Dve rozprávky na brušku. Samozrejme, hrali sme
aj doma. Išlo o vôbec prvé predstavenie novej sezóny -
Zamatový zajačik. 
Senec, Banská Štiavnica, Šášov a nakoniec Bystrica.
Intenzívnym cestovným víkendom sme symbolicky ukončili
šnúru letných zájazdových predstavení.

ČO SA UDIALO? 

27. september: Verejná generálka inscenácie O malej sove,
ktorá sa bála tmy. O 9.00 hodine sa 50 druhákov a druháčok zo
ZŠ Trieda SNP 20 z Banskej Bystrice s pani učiteľkami sa stalo
úplne prvými divákmi a diváčkami, ktorí, ktoré vzhliadli novú
inscenáciu. Podľa ohlasu z knihy návštev sa zdá, že prvé stretnutie
s Malou sovou bolo inšpiratívnym: "Malá sova, ktorá sa bála tmy.
Krásne predstavenie, páčilo sa nám. Ďakujeme veľmi pekne. 
2A + 2B trieda."  

28. september: Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra 19.  
Na programe festivalu účinkovala naša hra pre deti od troch rokov, 
ale i pre veľkých, čo sa (ne)boja - Bubácka rozprávka. Rozprávka patrí
medzi stálice repertoáru pre deti (premiéra r. 2008), v role sólo hráčky
vystupuje herečka Mária Šamajová. Inscenácia má na konte stovku
uvedení v materských školách, účinkovala na desiatkach festivalov,
kultúrno-spoločenských podujatí, kultúrnych liet po celom Slovensku.
Predstavenia sa uskutočnili o 14.30 a 16.30 hodine vo foyeri Divadla
Andreja Bagara a vyvolali 
nadšený ohlas publika. Herečka Mária 
Šamajová si od malej diváčky odniesla 
"srdečný" darček.  
Divadelnú Nitru s hlavným mottom 
Podoby slobody otvorilo predstavenie 
Sternenhoch Opery Národného divadla, 
Praha, ktoré získalo ocenenie Najlepšia inscenácia r. 2018.

19. - 20. september: Odohrali sme 4 predstavenia Psíčka a mačičky,
netradične, v priestore Misijného domu. Zmena priestoru sa realizovala   

kvôli prebiehajúcemu skúškovému proces inscenácie O malej sove, 
ktorá sa bála tmy v divadelnej sále. Záujmu škôl o predstavenia PaM
sme vyhoveli takýmto spôsobom. Herec s herečkou si odniesli potlesk 
a diváci, diváčky, podľa slov pani učiteliek, krásny bábkodivadelný
zážitok. 

29. september: PREMIÉRA. Viac o premiére, mediálny
ohlas a foto v prvom článku Zvestí. 

2. október: Monológy na doma (takmer) v novom obsadení.
Prvé októbrové uvedenie hry prinieslo dve zmeny v hereckom
obsadení. V monodráme Posteľ sa predstavil čerstvý absolvent
Konzervatória J. L. Bellu Simon Juhász, ktorý v predstavení
účinkuje ako hosť. Herečka divadla Anna Hajduková sa
predstavila v monodráme Doplnky. Anna zastúpila Evu
Dočolomanskú, toho času PN. Herecký triplet dopĺňala Mária
Šamajová, pôvodná interpretka monodrámy Čajník. 

http://www.bdnr.sk/letny-zapisnik
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...
1. september: Štátna opera v Banskej Bystrici oslávila 60 rokov od
vzniku Spevohry J. G. Tajovského, ktorá sa rokmi preformovala až do
súčasnej podoby Štátnej opery. Gratulujeme!
 
14. - 15. september: Divadlo na Vysokej Nohe oslávilo 20 rokov.
Divadlo vedie člen nášho hereckého súboru Dodo Šamaj, kolektív
DNVN tvorí viacero hercov a herečiek, ktorí s našim divadlom
spolupracovali alebo sú členmi, členkami umeleckého súboru. Na
oslave, ktorá sa konala v uvedených dňoch v CNK Záhrada sme
sa zúčastnili aj my. Zahrali sme predstavenie pre deti O Jurkovi 
s kozou. Kolegom a kolegyniam gratulujeme!

DIVADLO & ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY & DETI,
MLADÍ ĽUDIA, II. ČASŤ 
 
(pokr.) Čo sa zmenilo? A ako? V školách, s deťmi, vo
vzťahu k divadlu? A ako sme sa zmenili my, v divadle? 
Otázky vyzerajú jednoducho, ibaže je v nich priveľa rôznych
subjektov. A každý z nich by si zaslúžil samostatný rozbor.
Školy sú samostatnou témou, deti takisto, nehovoriac o vzťahu
škôl a divadla... Téma premien v divadle je rovnako náročná.
Avšak všetky témy sa navzájom prelínajú, jedna do druhej
zasahujú a skrz naskrz sa ovplyvňujú. Takže, postupne. Najprv
si všimnime „školy“ v kontexte našej témy. Začneme základnými
školami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súčasné ZŠ vyvíjajú mnoho veľmi rôznorodých aktivít, okrem
samotného vzdelávania. A každá škola je svojská. Tieto školy
sú mnohopočetné. V Banskej Bystrici, okrem súkromných škôl,
ktoré majú od 50 do 150 detí, počet žiakov a žiačok na obidvoch
stupňoch ZŠ dosahuje od 600 až po 900 detí. V Banskej Bystrici
je 11 základných obecných škôl, 3 cirkevné (rímskokatolícka,
českobratská), 3 súkromné. Celkom 17 ZŠ. Z nich naše divadlo
navštevuje v priemere 2x (aj viackrát) do roka 10 škôl (obecné),
jedna ZŠ raz do roka, 2 súkromné pravidelne z 3, čiže 13 ZŠ. 
Nenavštevujú nás vôbec 1 obecná škola, dve cirkevné
rímskokatolícke a 1 súkromná, čiže 4 ZŠ. Čiže viac ako 82% ZŠ
na území mesta spolupracuje s naším divadlom.

17. september: Asociácia súčasného divadla oznámila nominácie na
ocenenie sezóny DOSKY 2019. Viacnásobnú nomináciu (kategória
Najlepšia réžia, Najlepšia inscenácia, Najlepší mužský herecký  výkon,
Najlepšia scénografia, Najlepšia scénický hudba, Mimoriadny počin 
v oblasti činohry) získala inscenácia režisérky Júlie Rázusovej Moral
Insanity, ktorú režijne a scenáristicky (v spolupráci s hercom Petrom
Brajerčíkom, na motívy románu Umberta Eca) realizovala v Prešovskom
národnom divadle (premiéra  december 2018). Júlia Rázusová  je 
 

20. september: Klimatický štrajk. Bábkové divadlo na Rázcestí
podporilo štrajk ohľadom klimatickej krízy. Zdieľame názory uvedené
vo vyhlásení Greenpeace a iných mimovládnych organizácií 
"Už nie je na čo čakať", ktoré signovalo mnoho akademických,
vedeckých a kultúrnych inštitúcií.  
 

v súčasnosti jednou z najuznávanejších režisérok, ktorá pôsobí v oblasti
činohry, alternatívneho a bábkového divadla pre deti, mladých ľudí aj
dospelých. Tešíme sa, že bude s našim divadlom spolupracovať už 
v tejto sezóne na inscenácií Bozkávať sa, zakázané (podľa pôvodnej hry
Plávky a poviedok ruskej spisovateľky Xenie Dragunskej), ktorú
venujeme teenagerskému publiku. Skúšobný proces začína v decembri
tohto roku, premiéra je plánovaná na február 2020.
Nomináciu v kategórií Mimoriadny počin oblasti činohry získali bývalé
kolegyne Mária Danadová (interná členka súboru v r.2007 - 2010) 
a Monika Kováčová (dramaturgička divadla v r. 2008-2010, 2014-2015)
za koncept a réžiu inscenácie Neviditeľní v Bratislavskom bábkovom
divadle. 
Nomináciu na Mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla získali
choreografky Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová 
a Lívia Méndez Marín Balážová za choreografiu inscenácie 3x20 Ženy,
ktorú realizovali v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici.
Budúcim i bývalým kolegyniam, Divadlu Štúdio tanca gratulujeme 
k nomináciám a budeme držať palce 10. novembra!
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ZŠ žijú takým intenzívnym projektovým a vzdelávacím životom,
až sa zdá – zvonku – že sú svojou činnosťou vyťažené natoľko,
že im na nič iné neostáva čas (v rámci vyučovania). Každá
škola akceptuje metodické pokyny Ministerstva školstva
v učebných osnovách, a každá z nich si ich formuje podľa
vlastného zamerania. Pri čítaní metodicko – organizačných
pokynov pre školský rok 2019/2020 Ministerstva školstva pre
školy človek žasne, aké široké spektrum aktivít zameraných na
všestranný rozvoj detí sa v ňom ukrýva.(Stojí za to si ho
prečítať - TU.) Jedna vec je istá: divadlo, divadelné umenie sa
v tomto materiáli spomína okrajovo. Spomína sa tam asi
dvakrát, pri istých výročiach a témach sa odporúča návšteva
divadelného predstavenia.  Faktom je, že divadlo nie je
predmetom záujmu v pokynoch, ktoré sú smerodajnými pre
všetky typy škôl. Je možné, že práve táto absencia záujmu
o divadlo v ústredných pokynoch pre školy, odsúva divadlo na
okraj pozornosti. V našich debatách s učiteľkami (budeme
používať tento tvar, lebo sme sa stretli s minimom učiteľov)
viackrát zaznelo, že by (im, možno nám) pomohlo, keby sa
v tomto materiáli odporúčalo divadlo ako nosný prvok, vhodný
na vzdelávanie a rozvoj osobnosti detí. Aby školy mohli tejto
téme venovať viac času. 

Školy totiž dostávajú množstvo rôznorodých agentúrnych
ponúk. Priemerne desať týždenne, z ktorých si treba/dá sa
vybrať. Mnoho agentúr/združení sprostredkúva výchovné
koncerty, zážitkové čítanie, interaktívne programy/súťaže,
prednášky alebo dielne tradičných remesiel. Všetci chcú zaujať
školy a zaistiť si bohatú účasť detí na programe. [1]
 
Divadlo, ako priznali učiteľky, je len jednou z množstva ponúk.
Kým pred desiatkami rokov divadlo bolo vnímané ako umenie,
čo prehlbuje proces vzdelávania dieťaťa, (súvisí to aj
s postavením umenia v súčasnosti, s kontraindikáciami umenie
rovná sa zábava) aktuálne, program profesionálneho divadla
pre deti patrí do ponuky ostatných voľnočasových aktivít, bez
ohľadu na kvalitu, či obsah. To sú fakty. Závisí jedine od
učiteľky a vedenia školy, ako osobne vnímajú a zhodnotia
význam toho ktorého divadla.
 
Týmto sme sa trochu dotkli témy vzťah škôl a divadla. Je isté,
že kým v prostredí škôl divadlo (vplyvom okolností a zmien
v spoločnosti) prestalo byť smerodajným prvkom vzdelávania
a obohacovania vnútorného sveta dieťaťa, v oblasti riadenia
kultúry pre divadlo zostali školy kľúčovými. Divadlá majú
stanovený počet organizovaných predstavení pre školy a musia
plniť limity návštevnosti. Riadenie profesionálnej kultúry (zatiaľ)
nezaznamenalo zmenu postoja škôl a školského systému voči
divadlám pre deti. A je to kľúčovou otázkou, keďže divadlá pre
deti pre verejnosť temer nehrávali. (BDNR hrá raz v týždni dve
verejné nedeľné predstavenia).
 
Je namieste otázka, dokedy tomu tak bude? A či pod vplyvom
podmienok, netreba situáciu vziať do úvahy a otvoriť otázku
tvorby pre deti aj iným smerom? (pokr. nabudúce, is) 
 
[1] Prieskum obľúbenosti programov pre deti sa uskutočnil v Prahe
v MŠ a ZŠ r. 2018.  
"Z mého výskumu vyplynulo, že existuje nekolik evergreenů
školkových zábavných pořadů, které se vyskytovali prakticky ve všech
nashromážděných materiálech a navíc opakovaně. Jsou to sice
neloutkové a nedivadelné programy, i tak ale stojí za zmínku jako
zástupci toho největšího mainstreemu jakési předškolní kultury: Klaun
Pepíno, Bublinář Václav Strasser a nejrůznější přehlídky dravců."
Adéla Vondráková, IN: Loutky v českých matěrských školách, Loutkář,
číslo 1/2018.

https://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-201920/
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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.

 
 

 

FESTIVALY, POZOROVANIA, MOBILITY
DZIECI NADA. 
Festival, konferencia. Wroclaw, Poľsko. 
Riaditeľka divadla Iveta Škripková sa v dňoch 2. - 6. október
zúčastní medzinárodnej konferencie, networkingu, zameraného na
oblasť profesionálnej divadelnej tvorby pre deti a mladých ľudí 
a výberového festivalu s touto témou Dzieci Nada. Konferenciu 
a festival organizuje Združenie pre podporu alternatívnej 
a ekologickej kultúry. Organizátori, organizátorky si v rámci
dlhodobého horizontu kladú za cieľ otvoriť festivalový priestor na
medzinárodnú prezentáciu pre divadlá tvoriace pre deti, pôsobiace
v krajinách strednej a východnej Európy, na Kaukaze a Balkáne.     
Iveta Škripková bude prezentovať tvorbu a zameranie festivalu
BBTOUR.

NEDEĽA S BYSTRICKÝMI BÁBKAMI.
Prvá slovensko-belgická bilaterálna spolupráca 
v oblasti bábkového divadla. Brusel, Belgicko.
Spolupráca medzi Bábkovým divadlom na Rázcestí a Slovenským
veľvyslanectvom v Bruseli pokračuje. BDNR bude po druhýkrát
prezentovať svoju tvorbu v európskom hlavnom meste (po prvýkrát 
v december r. 2018, na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ).
Tentokrát uvedieme dve predstavenia Zamatový zajačik (réžia 
Iva Š.) a Dve rozprávky na brušku (réžia Bela Schenková) v Divadle
na Tombergu v mestskej časti Woluwe St. Lambert. Predstavenia sú
venované širokej verejnosti, slovenským rodinám žijúcim v Bruseli,
rovnako ako belgickým divákom a diváčkam.  V rámci podujatia sa
uskutočnia bilaterálne rokovania s vybranými belgickými divadlami
kvôli spolupráci medzi slovenskou a belgickou bábkarskou obcou. 

impulzy v oblasti divadla, literatúry, výtvarného umenia filmu,
animácie a rôzne interdisciplinárne aktivity. Súčasťou programu je
14 divadelných produkcií/performance pre deti všetkých kategórií, 
v rôznych žánroch a v rôznorodom žánrovom divadelnom
spracovaní tvorcov, tvorkýň z 5 krajín Európy (Írsko, Škótsko,
Belgicko, Francúzsko, Holandsko) a škótsko-austrálska koprodukcia.
Pôjde o prvý pozorovateľský pobyt BDNR na danom festivale,
zároveň o prvý kontakt s festivalom severoeurópskej proveniencie.
Mobilitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Ďakujeme.  
 
 
      
22. ROČNÍK BB TOUR 
Do systému žiadostí Fondu na podporu umenia podávame projekt
"Bábkarská Bystrica TOUR 2020". FPU v aktuálnej výzve 2. 1.
prideľuje finančnú podporu medzinárodným festivalom 
a prehliadkam. O žiadosti, ktorou predstavujeme prvý návrh
koncepcie 22. ročníka medzinárodného festivalu súčasného
bábkového umenia pre deti a dospelých v BB a okolí, bude
rokovať hodnotiaca komisia. Výsledky a výška pridelených podpôr
by mali byť známe do 60 dní. Súčasťou projektu je aj realizácia
regionálneho impulzu TOUR. 
 

.

Realizáciu podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia. Ďakujeme. 

BABORÓ.
Medzinárodná mobilita. Galway, Írsko.
Riaditeľka divadla Iveta Škripková a dramaturgička Monika
Tatarková sa v dňoch 15. - 20. október zúčastnia pozorovateľského
pobytu na festivale Baboró. Ide o najväčšie podujatie svojho druhu
v krajine. Festivalový program ponúka

https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs
https://www.youtube.com/watch?v=_CQBcKwLpZs

