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 Možno sme niečo tušili, ale veľmi sme si to neželali. Áno, lockdown. 
 V novembri sa znovu potvrdila reálna hrozba pandémie a čísla obetí
covidu sa postupne zvyšovali. Nanešťastie, obetí stále pribúda
a šírenie pandémie kulminuje. Verejnosť je rozdelená na
zaočkovaných a zaočkované a tých/tie, ktorí a ktoré sú proti
očkovaniu... Napätie trvá a prejavuje sa v našom osobnom živote 
a v práci. 
 Neostáva nám nič iné, len prijať opatrenia, držať palce
nezaočkovaným, aby neochoreli, alebo sa rozhodli správne ohľadom
svojho zdravia. Rovnako držať palce zaočkovaným, aby sme v zdraví
prežili hrozby. A : napriek tomu, že nehráme pre verejnosť, potešiť
sa z toho, že ďalej môžeme pracovať a skúšať v divadle. Neostáva
nám nič iné, než držať si palce, aby sme do nového roku neprešli
 z rozhádanej krajiny do ešte väčšmi rozhádanej... 
 Prinášame stručný prehľad zo života BDNR počas dvoch posledných
mesiacov roka. Tešíme sa na vás v novom roku 2022! Uvedieme ho
zaujímavými novými inscenáciami a projektami, ktoré vznikajú 
v týchto mesiacoch.                       
Buďte zdraví a zdravé! Sme s vami, buďte s nami. (is)

Putovné uško
O sliepke, ktorá sa nevzdala  O sliepke, ktorá sa nevzdala



 Od nedele 17.10. 2021 je ním
rozhojdaná inscenácia pre deti od 4
rokov Šťastie je líška. Autorkou
rovnomennej knižnej predlohy  je
Evelina Daciūtė, renomovaná litovská
spisovateľka pre deti, ktorá má na
svojom konte už 11 kníh. Evelina
zaželala nášmu mladému tvorivému
tímu úspešnú premiéru
a, samozrejme, veľa  ŠŤASTIA.

DETI

Tohtoročný Halloween mal v našom divadle
podobu tvorivých, farebných, tekvičkových,
maňuškových, (ne)strašidelných popoludní,

počas ktorých šikovné ruky našich kreatívnych
návštevníkov/návštevníčok pod vedením kolegov

z ateliérov BDNR, vytvorili jedinečné
halloweenské suveníry.

HALLOWEEN V DIVADLEHALLOWEEN V DIVADLE

NAJNOVŠÍ TITUL V NAŠOM REPERTOÁRI



Putovné uško
BÁBKOVÝ ATELIÉR o bábkach a ich vodení, o rozprávkach a o hre. Pre

nepočujúce a počujúce deti od 5 rokov. 
S hovoreným slovom a súčasne v posunkovom jazyku.

 
 

DETIPRIPRAVUJEME:
O sliepke, ktorá sa nevzdala

Peter Vrťo – hosťujúci herec,
ktorý hrá a prekladá 
do posunkového jazyka.
Choreograf, režisér a umelecký
riaditeľ Divadla Tiché iskry,
ktoré založil v roku 2005 
v Banskej Bystrici ako prvé
profesionálne divadlo
nepočujúcich na Slovensku.

Koncept a réžia: Iva Š. 
Tech. spolupráca, 

reštaurovanie bábok:
Katarína Mažáryová 

Výprava: Michaela
Zajačková a. h.  

Odborná spolupráca:
Peter Vrťo

 
 

 Ak vás oslovil príbeh O malej sove, ktorá sa bála tmy z repertoáru
BDNR, potom sa môžete tešiť na ďalší titul renomovanej anglickej
autorky pre deti Jill Tomlinson, ktorá je, žiaľ, v našich končinách málo
známa. Tento príbeh rozpráva o nezlomnej vôli smiešnej, ale odvážnej
sliepky, ktorá po každom neúspechu znovu naberie silu. V réžii
Mariána Pecka sa predstavia: Mária Šamajová, Ivana Kováčová, Ľubica
Pradidová a Marianna Ďuranová. Kostýmy a bábky sa pripravujú v
ateliéroch Evy Farkašovej, scénu pripravili Eva Farkašová a Marián
Pecko. Tvorivý tím dopĺňajú Róbert Mankovecký - hudba a Iveta H. -
preklad a dramatizácia predlohy.  

 Účinkujú: Peter Vrťo
a. h.

Andrej Polakovič  
alebo

Marianna Mackurová
 
 

Realizujeme s finančnou podporou BBSK.



 V rámci podpory kampane 16. dní aktivizmu sme spustili aj
novú podcastovú platformu BDNR. Vypočuť si zatiaľ môžete 3
časti podcastov s autentickými príbehmi žien. 

 JEDNOU VETOU

V tejto divadelnej sezóne opäť ponúkame všetkým
kreatívnym, čítajúcim a píšucim mladým ľuďom,
možnosť tvoriť v dielňach kreatívneho písania pod
vedením lektorky Ivety Škripkovej. 

V 61. divadelnej sezóne sme obnovili aj činnosť
Dramaklubu pod vedením herečky Márie Šamajovej.
Je určený všetkým nádejným hercom a herečkám od
12 do 18 rokov. 

30. októbra sme sa s Bubáckou rozprávkou zúčastnili
festivalu HVIEZDNE NOCI v Bytči. Odohrali sme ju v
priestoroch tamojšej Ladovne.

Nechýbali sme  ani na 27.ročníku medzinárodného festivalu divadla
jedného herca SÁM NA JAVISKU v Trenčíne. V sobotu 16.10. patrili
priestory Klubu Lúč Bábkovému divadlu na Rázcestí a performancii
Viktórie Jehlárovej na podporu párov rovnakého pohlavia Tak či
inak, láska.  

V BDNR  sme v r. 2021 prešli rôznymi personálnymi zmenami.
Zaznamenali sme odchody a nové príchody. Z hereckého súboru odišli
Eva Dočolomanská a Filip Štrba, z postu dramaturgičky Veronika
Trokšiarová a ako javiskoví technici sa s nami rozlúčili Marek Horváth
a Martin Púpala. Nahradil ich Adam Spodniak. Novými členmi
umeleckého súboru sa stali Ľubica Pradidová, Matúš Hollý a Marianna
Ďuranová. Po narodení prvorodeného syna Huga čerpá materskú
dovolenku Anna Hajduková.



Zafarbime svet na oranžovo: Zastavme násilie na ženách hneď teraz!

16 DNÍ AKTIVIZMU
Aj tento rok sa Bábkové divadlo na Rázcestí zapojilo do kampane
ZASTAVME NÁSILIE NA ŽENÁCH, ktorá sa každoročne začína 25.

novembra, čo je Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na
ženách a trvá do 10.decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských

práv. Počas 16 dní aktivizmu sme pripravili podcasty o význame tohto
týždňa a jeho dôležitosti pre zmeny v spoločnosti a ukážky z našich

predstavení, ktoré sa venujú tejto problematike. 

Za Bábkové divadlo na Rázcestí
bubnovali: Dodo Šamaj, Marek Horváth,

Andrej Polakovič a Matúš Hollý.

Bubnovačka 

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho
nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako

niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto, sa od roku
2014, vždy v novembri, organizuje celoslovenská
Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť! “. Do

ôsmeho ročníka akcie, ktorá má symbolicky upozorniť
na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť 

v spoločnosti tému včasnej prevencie,  sa 19.novembra
zapojilo aj BDNR.

 PARADIVADELNÉ
 AKTIVITY

BUBNOVAČKA 2021

Viac info TU

 Ticho deti pred násilím neochráni !!!
Viac info TU

https://studio.youtube.com/video/nDwlWh1TmxY/edit
https://studio.youtube.com/video/nDwlWh1TmxY/edit
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/aktuality-1/
https://www.facebook.com/events/4514796608613206?ref=newsfeed


PARADIVADELNÉ
AKTIVITY

Za každým krížom je príbeh každého a každej  z nás.

V sobotu 20. 11. sa od 16. 00 do 20. 00 hod. na Námestí SNP v Banskej Bystrici, z iniciatívy
Bábkového divadla na Rázcestí, uskutočnila pietna spomienka 13. 725... BIELYCH KRÍŽOV  
(ku dňu 18. 11. 2021 o 10:22 hod.) Počas pietnej spomienky sme kriedovým sprejom
vytvorili 13. 725 malých bielych krížov na dlažbu námestia ako spomienku na obete
Covidu od počiatku pandémie na Slovensku. Touto akciou sme nadviazali na zahraničné
pietne akcie, ktoré sa uskutočňujú v spolupráci s umelcami a združeniami po celom svete.
K pietnej spomienke sa pripojili banskobystrické kultúrne inštitúcie Štátna Opera a
Akadémia umení a konala sa s podporou Mesta Banská Bystrica. Počas novembrovej
soboty zazneli výpovede pozostalých, osobné spovede blízkych obetí Covidu, z radov
lekárov prišiel MUDr. Ján Havaj z FNSP F.D.Roosvelta. Zazneli árie v podaní sólistov Štátnej
opery Kataríny Procházkovej, Dušana Šima a Martiny Mojžišovej z Akadémie umení v
Banskej Bystrici. Za OZ Skutočné obete prehovorila p.Lucia Ďurajková. Pietna spomienka
bola súčasťou Noci divadiel 2021.

Žijeme dobu, kedy si čoraz intenzívnejšie uvedomujeme potrebu
ľudskosti, empatie, solidarity, rešpektu, úcty a pokory. Zároveň si,
žiaľ, uvedomujeme, ako veľmi nám tieto vlastnosti na Slovensku

chýbajú. O to viac ďakujeme všetkým za spolupatričnosť a podporu.



13. 725... Bielych krížov

foto: Dodo Šamaj,, Tomáš Hajzer, Filip Arpáš, Lenka Kocúrová

Kým všetko nezmyje dážď...



16. novembra 2021, na pôde Fakulty dramatických
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, riaditeľka

Bábkového divadla na Rázcestí Iveta Škripková 
a dekan Fakulty dramatických umení AU Ľubomír

Viluda slávnostne podpísali Memorandum 
o spolupráci a hovorili spolu o pripravovaných

spoločných projektoch a aktivitách.

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená Národnou Radou SR a jeho
hlavným poslaním je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu,
televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov. Každoročne udeľuje
tvorcom ceny a prémie aj v Sekcii pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného
umenia. Držiteľmi ocenení za rok 2020, sa v tomto roku stali opäť aj naši kolegovia a kolegyne:

 Ceny Literárneho fondu

 I. Kováčová, A. Polakovič, HRA, réžia M.Pecko

Príbehy 20. storočia

MARIÁN PECKO – Výročná cena v oblasti divadla za réžiu
inscenácií: J. Mokoš: Hra klauniáda o dvoch kocúroch a šikovnej
myške, premiéra 13. 12.2021, M. Havran, I. Horváthová, J.
Juráňová, L. Kerata, J. Šoko Tabaček Divadlo na konci sveta.
Postfaktický kabaret zo súčasnosti, premiéra 14.9. a 15.9. 2021. 
IVANA KOVÁČOVÁ – Prémia Literárneho fondu za herecký
výkon za stvárnenie dvoch hlavných postáv v dvoch inscenáciách
BDNR v divadelnej sezóne 20/21 – za realizáciu viacerých postáv 
v kabarete pre dospelých Divadlo na konci sveta a v klauniáde 
pre deti Hra za postavu kocúra Hasprčka.
ANDREJ POLAKOVIČ – Prémia Literárneho fondu za herecký
výkon za interpretáciu dvoch postáv v inscenáciách BDNR 
v divadelnej sezóne 20/21 – v klauniáde pre deti Hra za postavu
kocúra Mrculíka a v kabarete Divadlo na konci sveta za tri
rôznorodé postavy Vlka, Rozprávača o Ježiškovi a Komedianta.

 Koncom októbra 2021 vyšlo tretie číslo štvrťročníka
PRÍBEHY 20.STOROČIA z vydavateľstva Post Bellum 

s podtitulom Ženská sila. Toto číslo je venované rodovej
rovnosti, emancipácii, feminizmu. K tejto téme sa 

v časopise vyjadruje aj dramaturgička a scenáristka,
riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí Iveta

Horváthová-Škripková.

POZORNOSŤ VENUJEME...

Memorandum

https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/


 ROZLÚČILI SME SA ...

Dagmar Šebanová

René Miko

Milan Lasica

Marta Nováková

V roku 2021 sme si, aj vlastnú, pominuteľnosť uvedomili,
keď do umeleckého neba odišli ľudia a umelci, ktorých
životné cesty sa v istých momentoch pretínali s nami a 

so životnou púťou Bábkového divadla na Rázcestí. Ľudia,
ktorí ovplyvnili nás všetkých, už len tým, že boli a tvorili...

 7.11. 2021

Fotograf, v 90. tych
rokoch spolupracoval 

s BDNR

 11.4. 2021

Herečka, dlhoročná
členka KBD a BDNR

25.5. 2021

Novinárka, pravidelne písala 
o premiérach BDNR, v r.2019

spolupracovala na projekte Vagína
monológy

18.7. 2021

 Herec, komik, človek s osobitým
talentom a šarmom, demokrat,

osobnosť s politickým prehľadom



Česť ich pamiatke !



HRA 19.12. 2021 PROGRAM

CYBER CYRANO 15.12. 2021 o 20:00 h. online

STATOČNÝ CÍNOVÝ VOJAČIK 12.12. 2021 

Program december

 Nájdete nás aj na:

Kedykoľvek
Kdekoľvek

 O CHLAPCOVI, KTORÝ VYMENIL SVOJU ČIAPKU  ZA ČOKOLÁDU 
 26.12. 2021 

Online na:

Pripravujeme aj ďalšie tituly!!!

https://www.dramox.sk/divadla/84-babkove-divadlo-na-razcesti
https://bdnr.sk/


 XXIII. ročník medzinárodného festivalu
súčasného bábkového divadla pre deti aj
dospelých Bábkarská Bystrica 2022 –
Divadlo na každý deň sa uskutoční 
v dňoch 26. septembra – 2. októbra
2022. Na jeho príprave intenzívne
pracujeme a veríme, že pandemická
situácia nám dovolí, zorganizovať ho podľa
našich predstáv. Počas festivalu sa budú
konať rôzne paradivadelné aktivity, ako
workshopy, diskusie, či odborná
konferencia Vzdelávanie divadlom. Festival
chce oživiť tému spolupráce medzi
školami a divadlom a význam divadla 
vo vzdelávacom procese škôl všetkých
stupňov. Medzi akcie festivalu patria 
 výstavy či pouličné performancie. TOUR
vystúpenia a účinkovania mimo
divadelných sál sa v posledných rokoch
stávajú neoddeliteľnou súčasťou festivalu
a zúčastňujú sa ich aj hosťujúce
zahraničné súbory. S pozvaním na festival
sme oslovili dánske, francúzske, nemecké,
slovinské, poľské, české i domáce súbory,
ktoré prinesú návštevníkom festivalu
jedinečné zážitky. Tešíme sa na zaujímavý
a kvalitný program.

FESTIVAL BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2022

 Ljubljana Puppet Theatre:
 Nekje drugie

Madam Bach: Grow

Traffix Music: Mon Kiki

 O podporu festivalu sme požiadali FPU, BBSK
a Mesto Banská Bystrica.
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