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Bábkové divadlo na Rázcestí na mesiac
marec s radosťou prijalo ponuku portálu

navstevnik.online, ktorý vznikol z iniciatívy
Ministerstva kultúry SR. Informuje a
celoslovensky propaguje divadelné

produkcie činoherné, tanečné a my sme
radi, že od marca aj BÁBKOVÉ. Sledujte nás

teda na navstevnik. online.
Marcová aj aprílová nedeľná ponuka je
venovaná deťom a rodinám, a to vždy v

nedeľu o 
16. 00 hod. Umožňuje široký výber titulov s

radostnými témami a výnimočným
bábkovo-divadelným spracovaním, ktoré

môže inšpirovať k ďalším rodinným
rozhovorom o živote divadelných
hrdinov/hrdiniek a ich príbehoch.

 

 Novinkou v marcovom programe sa
stali online predstavenia pre školy.

Ponúkame ich školám po celom
Slovensku. Vždy v piatok o 10.00 hod.
Predstaveniami sme chceli obohatiť a

pozitívne spestriť návrat detí a
učiteľov/učiteliek do škôl a umožniť im,

dostať sa do divadla aj cez lockdown.
Sami nám totiž avizovali, že umenie a
kultúra im chýbajú. Naše "vysielanie
pre školy" sa stretlo s veľmi dobrými

ohlasmi, preto v ňom budeme
pokračovať aj v apríli..

DETI

„Sme veľmi radi, že sme našli tento spôsob ako obohatiť našim žiakom vyučovací proces“, povedala zástupkyňa
riaditeľky ZŠ SSV v Banskej Bystrici Diana Javorčíková. "Škola totiž nemôže žiť bez kultúry,“ dodala.                 

 BBonline.sk, 13.3.2021



 ČÍTALI SME S DIVADLOM. Marec je predsa mesiac knihy.
Vždy v utorok, stredu a štvrtok o 14.00 hod., pre deti zo

Základnej školy Slobodného slovenského vysielača v
Banskej Bystrici.

Z dramaturgie BDNR sa im ako prvý prihovoril herec Andrej
Polakovič. Deťom z 1.A. triedy v školskom klube čítal z

čarovnej knihy Pán Guľôčka od poľského autora Wojtecha
Widlaka. V čítaní príbehov zvláštneho Guľôčku a jeho

priateľov, kačky Katastrofy, psíka Pľuzgierika a muchy Bzz
pokračoval Matúš Hollý a zoznámil s nimi deti z 1. B.

Druhákom a druháčkam sme priniesli úryvky z knižky Jany
Juráňovej Ježibaby z novej baby v podaní herečky Anny

Hajdukovej. Tretiaci a tretiačky zažili príbehy obľúbenej
autorky Astrid Lindgrenovej z knihy Oslavy v Bullerbyne

a štvrtákom a štvrtáčkam sme sprostredkovali úryvky z
dobrodružného príbehu o Nilsovi Holgerssonovi a divých

husiach zo Švédska, od prvej ženy, držiteľky Nobelovej ceny
za literatúru - Selmy Lagerlöfovej. Čítali Andrej Polakovič a

Alena Sušilová. Čítanie vzniklo v rámci projektu
Divadlo+škola= 2020.

 

 Aj v marci pokračoval náš
projekt DIVADLO IDE DO ŠKOLY.
DVD nosiče s inscenáciami pre

deti z nášho repertoáru
putovali nielen do škôl a

škôlok , ale napríklad aj k
Chocholúšikom z Centra pre

deti a rodiny v Kremnici, či do
útulku pre matky s deťmi

Debora.   

DETI
V rámci pandemickej divadelnej ponuky

pre školy sme na marec pripravili
špeciálnu ponuku v podobe záznamu

úspešnej jednoaktovky (VÝ)ČINY
SLOVENČINY, určenej všetkým, ktorých

trápia Y aj  I.

TRAILER
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Andrej Polakovič

 Anna Hajduková

 Alena Sušilová

 Matúš Hollý

https://youtu.be/gK2Ys4tLDr4


Prečo sa rozhodli prijať ponuku na účinkovanie v kabarete, nám v marci, v
krátkych videách prezradili aj hosťujúci herci Daniel Žulčák a Ľubica

Pradidová. Ďalšia hosťujúca herečka Terézia Šusteková odpovedá pre Zvesti. 

V marci sme vám cez portál
navstevnik.online ponúkli aj predstavenia

pre dospelých. 8.marca sme ako darček
ženám k Medzinárodnému dňu žien uviedli

rodinnú generačnú hru Jany Juráňovej
REALITY SNOV a 25.marca sme si pripomenuli

76.výročie oslobodenia Banskej Bystrice
počas Druhej svetovej vojny

pred(náško)stavením HVIEZDY SÚ TICHÉ. 
 

Najmä sme však neprestali skúšať. Náš/Váš
kabaret DIVADLO NA KONCI SVETA  sa 1.apríla

2021 dočkal poslednej generálky. Viac na
ďalšej strane...

Daniel Žulčák študoval na
Konzervatóriu v Košiciach a na
VŠMU v Bratislave. Od r.2013 je
členom umeleckého súboru
Slovenského komorného divadla v
Martine. Účinkuje aj v inscenáciách
SND Bratislava, DPOH Bratislava, v
divadle Aréna. Hral vo viacerých
slovenských filmoch a televíznych
seriáloch.

Ľubica Pradidová študovala na
Konzervatóriu J.L. Bellu v Banskej
Bystrici a v súčasnosti je študentkou
Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Pravidelne sa zúčastňuje divadelných a
pohybových workshopov, v r. 2013 a
2014 spolupracovala na projektoch
BDNR Divadelné safari a Začnite s
vysťahovaním! Spolupracovala s
Divadlom Pôtoň, divadlom CONTINUO,
účinkuje v div. predstaveniach AU a v
DJGT Zvolen. V r.2020 sa predstavila s
monodrámou Firma zvierat.

 "Veľmi sa mi páčil koncept, myšlienka a
posolstvo predstavenia a tešila som sa na
možnosť, spolupracovať so skvelými ľuďmi. Som
súčasťou výborného predstavenia, ktoré je
oslavou divadla". Terézia Šusteková študuje
na Fakulte dramatických umení AU v
Banskej Bystrici v magisterskom štúdiu. Je
moderátorkou BBFM rádia, účinkuje v
reklamách. Herecké skúsenosti nadobudla
aj v Dobšinského rozprávkovom svete
Habakuky. Spolupracovala s TV Markíza. 

MLADÍ ĽUDIA a DOSPELÍ

Ľubica Pradidová
 Daniel Žulčák

 Reality snov

Hviezdy sú tiché

 Terézia Šusteková

https://youtu.be/jQW3CvpwLB0
https://youtu.be/_W5LiHGnjlQ


 Skúškový proces sa začal 3. decembra 2020 ideovou skúškou. Zúčastnili sa jej členovia a členky
umeleckého súboru BDNR, spolu s hosťom Danielom Žulčákom, hercom Slovenského komorného
divadla v Martine. V závere roka 2020 sme divákom ponúkli  Work in progress  - dokument o tom,
čo sa skrýva pod názvom Divadlo na konci sveta. Počas skúšok pribudli do tímu dve nové
členky/hostky, Ľubica Pradidová (študentka herectva AU) a Terézia Šusteková (absolventka
herectva AU), v úlohe moderátora v televíznom šote sa predstaví nový člen divadla herec Matúš
Hollý. Obmeny súvisia so zmenami v súbore, z divadla odišiel herec Filip Štrba, herečka Anna
Hajduková sa pripravuje na rodičovské radosti a starosti, preto jej rolu prevzala Ľubica Pradidová.
Súčasne, po krátkom čase, odišla z divadla dramaturgička Lucia Panáčková, za ktorú prijala rolu
Terézia Šusteková. Skúškový proces bol náročný pauzami a rôznymi pandemickými opatreniami,
ktoré zasiahli do nákupov materiálu, do realizácie stolárskych, krajčírskych a kostýmových služieb.
Avšak po rôznych peripetiách, v dlhšej časovej perióde, sme ho zavŕšili.

 DIVADLO NA KONCI SVETA
 

Postfaktický kabaret zo súčasnosti. Bábkové hypnotické

antivírové mystérium. Pre dospelých.

 

 

 
Náš postfaktický kabaret zo súčasnosti mal naplánovanú premiéru na december
2020 (ako slávnostné pripomenutie 60. výročia založenia bábkového divadla v
Banskej Bystrici), no zo známych epidemiologických príčin sa realizácia posunula.
Napriek lockdownu sme v divadle od januára pracovali podľa toho, ako nám to
dovolili podmienky a máme radosť, že môžeme oznámiť : naša interná generálka
Divadla na konci sveta sa uskutočnila vo štvrtok 1.apríla 2021. Je to deň, kedy si
pripomíname administratívny vznik Krajského bábkového divadla (v r. 1960). Na
oficiálnu premiéru si budeme musieť počkať, ako zvykneme písať posledný rok –
podľa toho, ako sa vyvinie situácia s pandémiou.
 

Interná generálka 1.apríl 2021 !!!

 Na počiatku to mala byť hra o pandemickej situácii a jej
dopadoch na fungovanie (ľudí, divadla, sveta). Postupom
času sme témy prehodnocovali. „Divadlo na konci sveta
neznamená, že sme na konci sveta a je koniec, znamená to
vždy niečo, čo nám umožňuje vykročiť dopredu, nanovo, na
inú cestu..." hovorí Iveta Škripková, riaditeľka BDNR a
zároveň jedna z autoriek textov kabaretu. Keďže sa
nachádzame v bábkovom divadle, ktoré je žánrovo spojené
s rozprávkami, prijali sme tento fakt ako východisko a
rozhodli sme sa na rozprávky pozrieť inak, z inej strany.
Oslovili sme slovenských autorov a slovenské autorky z
rôznych profesijných oblastí, s odlišnými rukopismi a
charaktermi a ponúkli im možnosť, napísať klasickú
rozprávku neklasicky, po svojom, s využitím akýchkoľvek
štylistických a literárnych prostriedkov. 

Autorská mozaika je bohatá. Každý z autorov a autoriek dostal na výber, ktorú z klasických
rozprávok spracuje inverzne, po novom a pre dospelých. Vznikol tak súbor príbehov, ktoré
napriek absolútnej odlišnosti, dokonale ladia do Divadla na konci sveta. Mozaiku tvorí :
Rozprávka o Ježiškovi, Nebojsa Michala Havrana, Ruženka v izolácii, Kozliatka, mama koza a
vlk 2020, Prológ a epilóg Ivety Horváthovej, Syndróm Popoluška Jany Juráňovej, Červená
čiapočka Laca Keratu a Svetovládny rytier Juraja Šoko Tabačeka (námet Pavol Dobšinský).

MLADÍ ĽUDIA a DOSPELÍ

 Skúškový proces

 Work in progress TU.

 Hra

 Autori a príbehy

Viac info TU

Tvorivý tím
 Asistentka réžie: Anna Hajduková Scéna: Pavol Andraško a.h. Hudba:
Juraj Haško a.h., Adam Šamaj a.h. (Ruženka v izolácii) v inscenácii je
použitá ária Casta Diva Vincenza Belliniho z opery Norma v interpretácii
Márie Callas a úryvok zo songu Shanie Twain Ka-ching. Kostýmy,
bábky: Eva Farkašová a. h. Videošoty pripravili: Peter Komár, Marián
Pecko. Vo video záznamoch účinkovali: Jakub Horničák, Lukáš a
Tomáš Kováč, Matúš Hollý, Martin Púpala a Kristína Bubelínyová 
Výroba inscenácie: Ateliéry BDNR pod vedením Kataríny Mažáryovej,
Svetlo: Pavol Bukovina Zvuk: Pavol Bukovina, Marek Horváth
Javisková technika: Martin Púpala, Daniel Chlumecký Hrajú: Eva
Dočolomanská, Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Andrej
Polakovič, Ľubica Pradidová a.h., Alena Sušilová, Dodo Šamaj, Mária
Šamajová, Terézia Šusteková a.h, Daniel Žulčák a.h.

https://youtu.be/g6_RgRkrVp4
https://bdnr.sk/divadlo-na-konci-sveta-tlacova-sprava/


 Pandemická situácia sa na prelome februára a marca, na Slovensku
stále zhoršovala a Covid 19 neobišiel ani naše divadlo. Traja z našich
kolegov/kolegýň pocítili na vlastnej koži jeho nevyspytateľnosť, ale
vďaka prijatým opatreniam sa vírus v divadle ďalej nešíril.
Kolegovia/kolegyne sú vyliečení, ďalší zaočkovaní prvou dávkou
vakcíny a všetkých nás spája viera v skorú nepandemickú budúcnosť.
Budúcnosť, keď divadlo vďaka divákom opäť ožije... Napriek tomu sa
toho, koncom februára a v marci, udialo dosť.

 Keď nemôžu prísť do divadla diváci, priletia aspoň
netopiere. V našom Teátriu sa vo februári objavil tento
posol múz. Podľa rád ochranárov sme ho však nakoniec
uložili do škatule a jeden z nich ho odniesol do jeho
prirodzeného prostredia. A my stále čakáme na našich
"prirodzených" divákov..

 TAKÝTO BOL MAREC 2021:

Presťahovali sme divadelné sklady:

V Teátriu sme privítali nezvyčajného diváka:

 Vtáci sa sťahujú v jeseni, sklady hocikedy. Tie naše, na Komenského ulici, na tzv.Kačici sme
museli, ešte vo februári, presťahovať inam, pretože v bývalých priestoroch Krajského súdu
vzniklo očkovacie stredisko. Operácia sklady trvala len dva dni.

Ukázali sme vám zákulisie Vily Dominika:

Ukončili sme cyklus ZO ZÁKULISIA DIVADLA a v jeho záverečnej časti sme vám
ukázali Vilu Dominika, tak ako vyzerala v roku 1999. Jej rekonštrukcia, zmena z
rodinného domu na divadlo, bola viac-menej vynútená, veľmi zložitá - finančne,
organizačne aj politicky/čiastočne sa realizovala počas vládnutia Mečiara a jeho
nohsleda Hudeca, "ministra kultúry". Vlastne nerealizovala, pretože, posledný
menovaný "líder" rekonštrukciu zastavil a vila bola pripravovaná na ukradnutie,
čo sa podarilo, aj vďaka viacerým dobrým ľuďom, prekaziť.../ Všetko sme to
akosi zvládli/aj keď sa nám to niekedy zdá neskutočné/, žijeme a tvoríme na
Skuteckého ulici 14 už 21 rokov. Veríme, že máte tento priestor rovnako radi,
ako my a že sa tam už čoskoro všetci/všetky uvidíme. 

 Počas marca sme si na facebookovom profile Bábkového divadla na Rázcestí a na našom webe
pripomínali spisovateľov/spisovateľky, ktorých tvorba bola a je inšpiráciou alebo priamo východiskom
mnohých našich projektov a inscenácií. Dominika Tatarku, Janu Juráňovú, Daisy Mrázkovú, Jonathana
Swifta, Irenu Brežnú, Charlesa Dickensa, Teréziu Vansovú, Václava Havla, Hansa Christiana Andersena,
Boženu Slančíkovú Timravu, Dušana Dušeka a Franza Kafku. Priblížili sme si ich prostredníctvom
známych, či menej známych citátov a krátkych videí.

PARADIVADELNÉ AKTIVITY

Marec - mesiac knihy:

 citáty a videá TU

 Vila Dominika TU

 Zapojili sme sa do zeleného projektu

 So Stredoslovenským múzeom sme sa zapojili do
spoločného pestovania rastliniek zo Slovenska.
Vysadili sme si vlastnú záhradku, vďaka našej
kolegyni Stanke Koctúrovej a budeme sa o ňu s
láskou starať a informovať vás o našich
pestovateľských úspechoch.

 Hrali sme pre našich krajanov v Bruseli:

 Svetovému dňu divadla  bolo venované predstavenie O MALEJ SOVE, KTORÁ SA BÁLA
TMY, ktoré sme v nedeľu 27.3. odohrali online. V rámci dlhoročnej spolupráce so
slovenskou ambasádou v Bruseli, sme ho ponúkli našim krajankám, krajanom a ich
rodinám, žijúcim v Belgicku a Luxembursku. V hre Jill Tomlinson, (premiéra 29.9.2019),
v réžii Mariána Pecka videli Mariannu Mackurovú, Ivanu Kováčovú, Máriu Šamajovú a
Andreja Polakoviča.

https://bdnr.sk/novinky/
https://youtu.be/JKavlqGC3tU


 TAKÝTO JE APRÍL 2021:

V spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a s obchodným reťazcom TESCO 

 Tento bláznivý dátum je dôležitým dňom v histórii BDNR . Spája sa s ním viacero
medzníkov. 
V tento deň v r. 1960 administratívne vzniklo Krajské bábkové divadlo, ako posledné
bábkové divadlo vo vtedajšom Československu. 
V tento deň v r. 1985 nastúpil do angažmánu režisér a um. šéf divadla Marián Pecko.
V tento deň v r. 1988 sa odohrala premiéra inscenácie Dušana Dušeka Pištáčik v réžii
Mariána Pecka, ktorá ohlásila prichádzajúce zmeny v dramaturgii a réžii divadla. 
Tento rok sme na 1.apríla naplánovali aj poslednú internú generálku kabaretu Divadlo
na konci sveta. (Viac na str. 5)
1.apríla 2021 sme po dlhých prípravách spustili aj novú webovú stránku BDNR. Snažili
sme sa, aby bola pre vás prehľadnejšia a dynamickejšia, aby ste na nej našli všetko, čo o
nás potrebujete vedieť... 

 Preobsadzujeme päť inscenácií z repertoáru divadla v internom režime (dodržiavajúc všetky
hygienické opatrenia). Konkrétne (Vý)činy slovenčiny, v ktorých sa namiesto Filipa Štrbu
predstaví Andrej Polakovič, Kocúr v čižmách  privíta Matúša Hollého v roli syna a Princezná na
hrášku opäť Matúša ako princa. Pre dospelých máme v pláne revitalizovať dve inscenácie. T.V.
recepty, kde Filipa Štrbu a Annu Hajdukovú nahradia Matúš Hollý a Ľubica Pradidová a.h. A
Tajomný maják, kde sa úlohy Tupela a iných mužských postáv zhostí opäť Matúš Hollý.
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apríl1.

1 - 15.apríl

7 - 28.apríl

pokračujeme v rozvoze ovocia do nemocníc.



21.marec 

SVETOVÝ DEŇ BÁBKARSTVA A BÁBKOVÉHO DIVADLA

Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež
(ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti
a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na
umelecké a kultúrne obohacovanie sa. V detskom divadle sa
stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných
skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú
obzory. ASSITEJ každoročne osloví významného divadelníka či
aktivistu, aby v tento deň napísal posolstvo k Svetovému dňu
divadla pre deti a mládež. V minulosti to boli napríklad
Mohamad Al Jounde zo Sýrie, držitel Mezinárodnej ceny
detských práv, americký spisovateľ a ilustrátor Mo Willems,
mexický spisovateľ Francesco Hijonosa, Jenny Sealey, umelecká
riaditeľka divadelnej spoločnosti Graeae Theatre Company a
spoluriaditeľka Para-olympijských hier v Londýne v roku 2012,
Malala Yousafzai, nositeľka Nobelovej ceny za mier, Guila Clara
Kessous, nositeľka ocenenia Umelec UNESCO za mier alebo
Augusto Boal, divadelník z Brazílie. Vôbec prvou autorkou
posolstva v roku 2001 bola Suzanne Osten producentka a
umelecká riaditeľka súboru Unga Klara zo Švédska. Tento rok je
autorkou posolstva Yvette Hardie(ová) Prezidentka ASSITTEJ
2011 - 2021. Posolstvo Yvette Hardie(ovej) k Svetovému dňu
divadla pre deti a mladých 2021: "Medzinárodná asociácia
divadiel pre deti a mládež oslavuje tento deň 20. marca už od roku
2001. Od roku 2012 ho oslavujeme so sloganom ,,Vezmite dieťa do
divadla. Dnes." Tým sa snažíme aktívne zvýšiť dostupnosť umenia
pre deti a mladých ľudí a tiež upriamiť pozornosť na úlohu, ktorú v
tomto procese zohrávajú všetci, (vedúci pracovníci, sponzori,
nákupcovia vstupeniek) ktorí môžu mladým ľuďom sprostredkovať
zážitok zo skutočnej sily umenia. No zdá sa, že v tomto zvláštnom
roku, kedy sa svet, ako ho poznáme, prestal točiť okolo starej
známej osi a toľko sa toho zmenilo pre umelcov, pre divadlá, pre
festivaly, pre rodiny, pre školy, a samozrejme, najmä pre deti a
mladých, už nemôžeme povedať ,, Vezmite dieťa do divadla" tak
sebavedome, ako kedysi. Nie je to preto, že umenie a divadlo sú
zrazu menej dôležité. Ak sa opierame o reakcie ľudí, ktorí nám píšu,
sú vlastne dôležitejšie než kedykoľvek predtým - len okolnosti, ktoré
umožňujú zdieľanie týchto zážitkov, bolo potrebné zmeniť a
prispôsobiť.   Takže tento rok, v Svetový deň divadla pre deti a
mladých ľudí, chcem vyzdvihnúť nevyčerpateľný talent, kreativitu,
odolnosť, prispôsobivosť, číru húževnatosť a odhodlanie, vďaka
ktorým umelci našli nové spôsoby, akými sa tento rok prihovoriť
svojim obecenstvám. Hrali svoje príbehy naživo cez Facebook s
odozvou cez živý chat; vytvorili, nahrali alebo streamovali
interaktívne zážitky, ktoré si deti mohli vychutnať vo svojich
domovoch. Hrali predstavenia v záhradách, parkoch, na
príjazdových cestách či pod oknami.

   Zmenili obývačky a spálne na čarovné miesta, ktoré bolo treba
zmapovať a prebádať so zapojením všetkých zmyslov; vytvorili
online knižnice divadelných nahrávok; využili technológie všedného
dňa, akými sú telefóny a skúsili šťastie na Whatsappe, Tik-toku a
Instagrame. Prostredníctvom pošty odoslali divadelné zážitky vo
forme kreatívnych balíčkov; podporovali dištančnú výučbu, tvorili o
pandémii.... No neprestali snívať a pripravovať aj predstavenia,
ktoré si chcú zahrať, keď to znovu bude možné, naživo. Svoje
festivaly, čítania, tábory a workshopy uskutočnili online; lobovali a
obhajovali sa, pochodovali a písali petície. Ale najmä držali spolu.
Prejavili svoju solidaritu tým, že umenie vzali do ulíc. Vyjadrili svoju
vnútornú kreativitu mnohorakými spôsobmi. Teraz, keď sa spolu
pozeráme do neznámej budúcnosti, chceme poprosiť všetkých,
ktorým záleží na tom, aby deti a mladí ľudia mali prístup ku
kreatívnemu bohatstvu, ktoré im môže poskytnúť umenie, aby
hľadali nové spôsoby, akými sa divadlo a mladé obecenstvo môžu
opäť stretnúť. Pretože je viac než isté, že divadlo je potrebnejšie ako
kedykoľvek predtým. V divadle vytvárame priestor pre
uzdravovanie, znovu sa spájame. Znova si predstavujeme, znovu
vytvárame a odolávame. Rozpamätávame sa a znovu
nachádzame svoju ľudskú podstatu. Pretože v každom z nás je
umelec."         Yvette Hardie

WORLD PUPPETRY DAY bol vyhlásený v roku 2002
Medzinárodným bábkarským zväzom (UNIMA). Je to
deň oslavy bábkarstva, určený na podporu umenia
bábkohercov, ktorí pomocou bábok poučujú deti o
nových a vzrušujúcich veciach, počúvajú ich príbehy,
pomáhajú im zbaviť sa strachu a vyvolávajú deťom na
tvárach smiech a radosť. Bábkarstvo má bohatú
históriu a na Slovensku má viacero podôb a vysokú
úroveň. Okrem hier pre deti, divadlá uvádzajú aj
náročné hry pre dospievajúcu mládež a dospelého
diváka. Tento deň je príležitosťou v čo najširšom
meradle prezentovať rôznorodosť bábkarského
umenia.
Pravidelne od roku 2006 je s oslavami
Medzinárodného dňa bábkového divadla spojené aj
posolstvo niektorého zo svetovo uznávaných
umelcov, pôsobiacich v oblasti bábkarského umenia.
Tohtoročné posolstvo, videopozdravy bábkarov z
celého sveta, ako aj viac informácií nájdete TU

POZORNOSŤ VENUJEME...
 PARADIVADELNÉ AKTIVITY

 20.marec

 SVETOVÝ DEŇ DIVADIEL PRE DETI A MLÁDEŽ

https://www.unima.org/en/150-days-before-world-puppetry-day-2021/
https://www.facebook.com/unima.internationale/?ref=hl


    Svetový deň učiteľov ( World Teachers' Day) je sviatok,
ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra. 
Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO
v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov, odporúčania
o postavení učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň v
roku 1966. Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať
v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo
vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý.
Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a
doceniť. Učiteľ popri tom, že odovzdáva znalosti, sa
podieľa na výchove novej generácie ľudí.
U nás sa Deň učiteľov od r.1955 oslavuje 28.marca, v deň
narodenia  Jána Ámosa Komenského, českého pedagóga,
filozofa, spisovateľa a teológa so slovenskými koreňmi.
Komenský sa svojím dielom, názormi a pedagogickou
činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti
svetovej pedagogiky. V mnohom predstihol svoju dobu -
okrem toho, že presadzoval povinnú školskú dochádzku
pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt alebo sociálne
pomery, venoval sa aj školským hrám - divadelným
aktivitám, ktorých hlavným cieľom bolo opakovanie učiva.
A študenti, ktorí mali dovtedy problém naučiť sa jeden
odstavec, zrazu boli schopní naučiť sa celé knihy. Báli sa
zlyhania pred publikom.
Aj my si vážime prácu dobrých učiteľov a učiteliek, pre
ktorých je práca poslaním. Pretože s nimi vyrástli naše
deti, s nimi sme vyrástli my a aj vďaka nim môžeme
rozdávať divadelnú radosť ďalším generáciám ich žiakov...

                                 
                               

 

Svetový deň divadla vyhlasuje International Theatre
Institute (ITI) a jeho tohtoročná online oslava sa
uskutočnila pod záštitou UNESCO. Pri tejto príležitosti
každý rok vznikne Posolstvo k Svetovému dňu divadla.
Tento rok ho napísala britská divadelná, filmová a
televízna herečka Helen Mirren.
„Bolo to veľmi ťažké obdobie pre živé performatívne
umenia, mnohí umelci, technici, umeleckí remeselníci a
ženy bojovali o prežitie v profesii, ktorá je sama o sebe plná
neistoty.
Možno však práve tá vždy prítomná neistota im umožnila
prežiť pandémiu s duchaplnosťou a odvahou.
Za nových okolností sa ich predstavivosť pretavila do
vynaliezavých, zábavných a dojímavých spôsobov
komunikácie, samozrejme, do veľkej miery vďaka internetu.
Ľudia si navzájom rozprávali príbehy, odkedy sú na tejto
planéte. Krásna kultúra divadla bude žiť tak dlho, ako dlho
tu zostaneme my.
Kreatívne podnety spisovateľov, dizajnérov, tanečníkov,
spevákov, hercov, hudobníkov, režisérov nebudú nikdy
potlačené a vo veľmi blízkej budúcnosti budú znova
prekvitať s novou energiou a novým porozumením sveta,
ktorý všetci zdieľame. Už sa neviem dočkať!“ 
                                                               Helen Mirren 
Ďalšie informácie o Svetovom dni divadla nájdete na
medzinárodnej webovej stránke https://www.world-
theatre-day.org/

28.marec DEŇ UČITEĽOV

 PARADIVADELNÉ AKTIVITY
POZORNOSŤ VENUJEME...

27.marec SVETOVÝ DEŇ DIVADLA

 ĎAKUJEME VÁM !!!

Minulý rok vznikla v divadle inscenácia Šepoty lesa,
divadelné rozprávanie o živote stromov, pre deti od
2 do 5 rokov, pod vedením poľskej režisérky
Honoraty M. Mikosza. Kto nemá čas ísť do lesa a kto
nevidel túto pôvabnú inscenáciu, nech sa páči,
vysielame ju online 25. apríla!

22.apríl Deň zeme

Nové granty FPU a MK SR

Fond na podporu umenia zverejnil nové výzvy pre oblasť
divadla na rok 2021: Tvorba a uvedenie javiskového diela,
termín do 22.3. Medzinárodné mobility a prezentácie -
divadlo, termín do 22.3. Tvorba javiskového diela -
štipendium, termín do 19.4. Uvedenie javiskového diela -
nezávislé divadlá, termín do 19.4.  Aktivity nezávislých
divadiel a divadelných zoskupení, termín do 19.4.

Ministerstvo kultúry SR otvorilo výzvu Živá kultúra a jej
sprístupňovanie patriacu do programu Kultúra
znevýhodnených skupín, termín do 23.4.2021

https://sk.wikipedia.org/wiki/Sviatok
https://sk.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Dite%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/5._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/1994
https://sk.wikipedia.org/wiki/1966
https://www.world-theatre-day.org/


 PROGRAM

 MOTÝĽ NA ANTÉNE 7.4. o 20:00 EURÓPA V KOREŠPONDENCII 21.4. o20:00

O CHLAPCOVI, KTORÝ VYMENIL SVOJU ČIAPKU ZA ČOKOLÁDU
16.4. o 10:00 a 18.4. o 16:00

ZAMATOVÝ ZAJAČIK 9.4. o 10:00 a 11.4. o 16:00

VÝČINY SLOVENČINY 15.4. a 29.4 o 10:00 a o 14:00 

 ŠEPOTY LESA 23.4. o 10:00 a 25.4. o 16:00

HMATULÁCI  1.4. o 10:00 a 4.4. o 16:00

 Celý program TU.

https://bdnr.sk/


ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2021...

                                KONČÍ SA DIVADELNÁ SEZÓNA 2020/2021

Do konca divadelnej sezóny nám chýba, oficiálne, ešte jeden trimester. Sezóna bola
poznačená druhou vlnou pandémie a následky lockdownu vo všetkých sférach,
budeme určite prežívať aj v posledných troch mesiacoch sezóny. Možno sa zmení
náš pracovný kalendár cez prázdniny, ale v týchto časoch sa máločo dá presne
predpovedať. Našťastie niečo vieme naisto napísať. 
Po internej generálke pre dospelých Divadlo na konci sveta (postfaktický kabaret,
bábkovo antivírové mystérium) dňa 1. apríla, v réžii Mariána Pecka, pripravujeme
poslednú novú inscenáciu pre mladých ľudí v tejto prebiehajúcej sezóne. Je
venovaná zámerne tínedžerom/tínedžerkám od 13 rokov. Jej skúšanie sa presunulo
do letného skúškového obdobia (máj – jún) a inscenácia bude mať premiéru
začiatkom septembra 2021. Je to divadelná hra významného maďarského
dramatika Istvána Tasnádiho Cyber Cyrano. Úspešný a veľmi často hraný titul v
Maďarsku, v Česku, o virtuálnom svete mladých ľudí a cyberšikane. Tvorivý tím, ktorý
sa podieľa na príprave inscenácie, po vedením hostky režisérky Soni Ferancovej,
tvoria: Ján Ptačin, výprava, Simona Vachálková, kostýmy, Renata Ptačinová,
choreografia, Max Mravčak, videoprojekcie. Účinkujú: Ľubica Pradidová a. h., Terézia
Šusteková a. h., Matúš Hollý. Z verejných zdrojov podporil FPU. Inscenácia je
súčasne realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho
kraja.
     Na konci marca sme v rámci vyhlásenej výzvy FPU pre zriaďované divadlá poslali
viacero grantov, podobne ako väčšina divadiel. Celkom 4 autorské projekty, tri
projekty pre deti a 1 pre mladých ľudí, dospelých, 3 projekty na mobility. Tieto
projekty budú tvoriť základ divadelného programu BDNR
v nasledujúcej divadelnej sezóne 21/22. O podporu FPU sa uchádzajú: 
Timravine tajomstvá, pôvodná hra na motívy noviel o ženách z diela B. S. Timravy v
rámci projektu Čítame, diskutujeme a hráme Timravu, scenár a réžia Iveta H.
Jill Tomlinson: O sliepke, ktorá sa nevzdala, bábková inscenácia pre deti od 4
rokov, réžia Marián Pecko. Evelina Daciuté: Šťastie je líška, bábková hra pre deti
od 4 rokov, dramatizácia a réžia Veronika Trokšiarová a.h. O prvom rozprávkarovi,
čínska ľudová rozprávka, pre vidiace, slabozraké a nevidiace deti, dramatizácia a
réžia Matej Feldbauer a.h. 
Držme si palce! Snáď nasledujúca divadelná sezóna nebude poznamenaná treťou
vlnou pandémie! Sme s vami, buďte s nami!                     (is)



Milí kolegovia a kolegyne,
pozdravujeme Vás z divadla a z Banskej Bystrice. Želáme veľa síl a zdravia do
nastávajúcich dní. Pandémia nás všetkých,zaskočila natoľko, že sa ťažko
predpokladá, ako sa vyvinie situácia ohľadom návratu do bežného života pred
koronou. Z týchto dôvodov musíme, aj keď nás to mrzí, oznámiť, že
medzinárodný festival Bábkarská Bystrica 2020 sa neuskutoční v avizovanom
termíne od 29. apríla do 2. mája 2021.
  Ďakujeme Vám za kolegialitu a trpezlivosť. Po dohode s FPU plánujeme –
nazvime to – národný špeciál festivalu na koniec júna – ak nám okolnosti a FPU
dovolia, avšak to závisí od mnohých faktorov. V prípade, že by sa uskutočnil –
pôjde o aktivity a predstavenia v open air prostredí a podľa vývinu situácie by
sme Vás kontaktovali a oslovili na spoluprácu. Zatiaľ si želáme ešte raz veľa sily a
zdravia. Veríme, že tento fatálny boj s koronou, zvládneme. Napriek chaosu a
zlým pomerom. Držíme palce. Držme si palce!

           B. Bystrica, 2nd March, 2021            Dear our friends and colleagues,
we are sending you greetings from Banská Bystrica, central Slovakia, from the heart of the festival
Bábkarská Bystrica. We hope, you are all well and healthy and that the situation in your country is
getting better. Unfortunately, we can not say the same about us and the situation here in Slovakia. It is
getting worse over the last 2 weeks, especially in hospitals and with increasing number of infected
patients. Our government extended the lockdown til the end of March, but if the situation does not get
better, the government will close the country and the production will stop and so on.
In this situation, it is clear (obvious), that to organize THE INTERNATIONAL FESTIVAL Bábkarská Bystrica
which we intended to hold from 29th April to 2nd May 2021, will not be possible. The international
festival is cancelled.
In autumn this year we have the chance to apply again for the grant for the following year (2022), what
we will do. 
And we would be glad, if you can and will agree, to re-establish the contacts with you for the year 2022
(festival should be held in autumn 2022).
We want to say a big thank you for your collegiality and patience!
Hopefully, we all get through this epidemic well. Wishing you a good luck, ideas that do not leave you,
health and strength.
Sincerely and with hope for the year 2022.
For our team,
Mgr. art. Iveta Škripková, PhD.
The directress

 

 Žiaľ, nedočkali sme sa. Pandemická situácia u
nás a v celej Európe nám nedovolila ďalej dúfať,

že festival Bábkarská Bystrica sa uskutoční v
plánovanom náhradnom termíne 29.4. - 2.5. 2021.

Neuskutoční. Boli sme nútení, definitívne ho
zrušiť a pozvaným hosťom napísať: 

FESTIVAL

 Uvidíme sa na Bábkarskej Bystrici 2022.
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