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ROK 2021 v BDNR
Aký bol rok 2021 v našom/vašom divadle? Pandemický aj hravý.
Prinášame vám pár čísiel a faktov z vyhodnotenia činnosti divadla.
V roku 2021 sme mali naplánované 4 premiéry. Dve z nich sa uskutočnili naživo: Cyber
Cyrano (09/21), Šťastie je líška (10/21) a dve sme odohrali vo forme internej produkcie:
Putovné uško, O sliepke, ktorá sa nevzdala. Na domácej scéne sme odohrali 149
predstavení naživo, 79 predstavení sme divákom ponúkli online. Hosťovsky sme sa
predstavili 35 x naživo a 2x prostredníctvom streamu. Počet návštevníkov vo vile
Dominika za rok 2021 dosiahol výšku 3694, online si naše predstavenia pozrelo 914
divákov. Tieto čísla, samozrejme, ovplyvnila nepriaznivá epidemiologická situácia
v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. BDNR bolo v roku 2021 zatvorené
pre verejnosť celý január, február, marec a apríl 2021. Prvé verejné predstavenie sme
odohrali 14. 5. 2021. Podľa vyhlášky sme smeli hrať pre divákov/čky v rozsahu 50 %
kapacity hracieho priestoru. Čo sa týka organizovaných predstavení pre MŠ, ZŠ a SŠ,
bola umožnená len návštěva jedného ročníka/triedy z danej školy. Od septembra divadlo
navyše hralo v režime OTP aj pre školy. Od 22.11. sme mohli hrať len v režime OP, pričom
deti od 2 rokov a 2 mesiacov už neboli považované za kompletne zaočkované a museli sa
tiež testovať. V decembri vyšiel príkaz na uzatvorenie divadiel pre verejnosť, vrátane
organizovaných predstavení.

Počas obdobia, keď divadlo nemohlo hrať, sa umelecký súbor divadla sústredil na dve hlavné
činnosti – preobsadzovanie inscenácii v súvislosti s výmenami/odchodmi z umeleckého súboru
a naskúšanie nových plánovaných inscenácii/projektov. Preobsadili sme nasledovné inscenácie
pre deti: Čiarkolárium, Statočný cínový vojačik, Kocúr v čižmách, Africké rozprávky, Šepoty
lesa, Výčiny slovenčiny, Hra, O chlapcovi, ktorý vymenil svoju čiapku za čokoládu. Pre mladých
ľudí a dospelých: T.V. recepty, Hviezdy sú tiché, Variácie lásky, Tajomný maják.
Počas mesiaca marec sme v spolupráci so ZŠ SSV uskutočnili Živé čítanie z detských kníh, 6x
stream čítanie do školského klubu ( z kníh A. Lindgrenovej Deti z Bullerbynu, S. Lagerlöfovej
Cesta Nilsa Holgersona…, W. Widlaka Pán Gulôčka, J. Juráňovej Ježibaby z novej baby).
Do 30.júna 2021 sme spolupracovali na projekte Divadlo+škola=2020, spolu s OZ Rázcestie,
na spriatelených školách, vo forme napr. divadelného rozdávania vysvedčení na konci
školského roku (ZSSV a ZŠ Ďumbierska).
Počas prázdnin, kedy je väčšina divadiel zatvorená, sme pripravili interaktívny vzdelávací
divadelno - výtvarný program V lete? V divadelnom svete! Návštevníci/čky divadla mali
možnosť navštíviť 4 divadelné krajiny (4 rôzne výstavy scén a bábok v sále divadla) a zapojiť sa
do rôznych činností v divadle a súčasne v záhrade, vedľa vily Dominika, kde sme vytvorli tzv.
divadelné Artborétum.
Koncom roka sme uzavreli projekt MOFEM 2 (divadlo mobility&flexibility&emocionality), v rámci
ktorého sme natočili 5 videozáznamov divadelných predstavení s titulkami
pre nepočujúcich/nepočujúce. Konkrétne: Statočný cínový vojačik, Šťastie je líška, Kocúr
v čižmách a pre mladých ľudí a dospelých Variácie lásky a Cyber Cyrano. Zároveň sme pripravili
bábkový ateliér pre nepočujúcich Putovné uško. Táto aktivita bola podporená MK SR.

DETI

Koncept a réžia: Iva Š.
Tech. spolupráca,
reštaurovanie bábok:
Katarína Mažáryová
Výprava: Michaela
Zajačková a. h.
Odborná spolupráca:
Peter Vrťo

PREMIÉRA !!!!

Účinkujú: Peter Vrťo
a. h.
Andrej Polakovič
alebo
Marianna Mackurová

O prípravách Bábkového ateliéru v posunkovom jazyku a zároveň
s hovoreným slovom sme vás už v Zvestiach informovali. Plánovanú premiéru
sme však zo 17. decembra 2021, boli proticovidovými opatreniami prinútení
presunúť na 23.januára 2022. Predchádzali jej dve verejné generálky 19.1.
a 21.1. ktorých sa zúčastnili deti, rodičia a pedagógovia zo Spojenej školy
internátnej v Kremnici a z Kresťanského centra nepočujúcich v Banskej Bystrici.
Radosť z vydareného predstavenia bola obojstranná.
Dňa 19.1.2022 sa žiaci našej školy /Spojená
škola internátna Kremnica/ zúčastnili
predstavenia „PUTOVNÉ UŠKO“ v bábkovom
divadle v Banskej Bystrici. Touto cestou by sme
sa chceli poďakovať celému tímu za skvelý
kultúrny zážitok. Naša škola vzdeláva deti so /
ŠVVP/ sluchovým postihnutím,
s poruchami komunikácie, autizmom…
Predstavenie bolo spojené s posunkami čo bolo
veľkým prínosom pre nepočujúcich žiakov.
Hravou formou sa deti edukovali a naučili sa
rôzne nové pojmy a nové posunky. Stretli sa
s bábkami, dozvedeli sa aké bábky poznáme ,
načo bábky používame ako sa s nimi pracuje.
Tiež veľmi oceňujeme časovú dotáciu
predstavenia bola veľmi dobre zvolená. Myslíme,
že najväčšou odmenou
pre Vás bolo keď ste videli rozosmiate šťastné
tváre našich detí.
Ďakujeme za skvelú spoluprácu a tešíme sa ak
sa aj v budúcnosti budeme môcť znovu stretnúť
s Vami vo Vašom krásnom divadle.
S pozdravom Šebeňová Denisa, Daubnerová
Miriam, Černická Martina /učiteľky SŠI Kremnica/

DETI

PUTOVNÉ UŠKO
premiéra: 23.1. 2022

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

PRIPRAVUJEME

O sliepke, ktorá sa nevzdala
Realizujeme s finančnou podporou BBSK.

Ďalšou avizovanou premiérou mala byť 30.1. 2022 dramatizácia knihy Jill
Tomlinson O sliepke, ktorá sa nevzdala, v réžii Mariána Pecka. O nej sme
vás už tiež informovali. Do skúškového procesu však zasiahol covid
a premiéru sme boli nútení odložiť na 6. marca 2022. Tešíme sa na ňu
a zatiaľ vám prinášame aspoň foto zo skúšok.

Viac info
a trailer TU

PRIPRAVUJEME

JARNÉ PRÁZDNINY V DIVADLE

Počas jarných prázdnin, ktorých termín
je pre Banskobystrický kraj stanovený
od 7.3. do 13.3. 2022 už tradične
ponúkame všetkým deťom - od tých
najmenších až po tie väčšie - možnosť,
prežiť ich v divadle. Mladých ľudí
a dospelých pozývame na jedinečné
večerné predstavenie nášho hosťa Divadla bez domova z Bratislavy.
Pozrite si našu ponuku.

Po prvý raz v BDNR !!!!

Vstupenky si môžete zakúpiť

NÁŠ HOSŤ: DIVADLO BEZ DOMOVA
Divadlo bez domova je komunitné divadlo, ktoré pracuje s marginalizovanými
skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, tanec,
performance alebo spev. Zviditeľňuje rôzne témy, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére
prehliadané. Spája umelecké so sociálnym a pomáha narúšať stereotypy, ktoré
v spoločnosti voči marginalizovaným skupinám existujú.
Divadlo bez domova sa v BDNR predstaví
inscenovaným čítaním z knihy Uršule Kovalyk, ktorá sa
dostala medzi finalistov a finalistky literárnej súťaže
Anasoft litera 2014. Príbeh sa odohráva počas
socializmu a v období pádu totalitného režimu v malom
meste na východe Slovenska. Inscenované čítanie
s performatívnymi prvkami, ktoré nám vyrozpráva
príbeh netradičnej rodiny plnej zvláštnych žien, je
oslavou ženského priateľstva a prináša trpké poznanie,
že túžba po moci zničí akékoľvek vzťahy.
Po predstavení Vás pozývame na výmenu názorov s autorkou
knihy Uršuľou Kovalyk o jej diele, o spolupráci
s divadlom/divadlami, ktorú vedie Mgr. Lujza Urbancová, PhD.

JEDNOU VETOU
V decembri 2021 sme stihli opraviť zatekajúce žľaby na Vile Dominika.
Z finančných prostriedkov, pridelených BBSK, sme v decembri zakúpili
nový automobil Citroen Berlingo.

od 10.1.2022 hráme opäť naživo v režime OP s kapacitou
do 100 divákov. Deti do 12 rokov a 2 mesiacov sú
považované za očkované.
19.1. sme pre dospelých divákov/diváčky odohrali
T.V. recepty a rozdávali sme "Recepty pre
poriadnu kuchyňu, ktorá je známkou dokonalej
domácnosti" od Terézie Vansovej.
Inscenáciu O prvom rozprávkárovi, ktorú sme už avizovali, nebolo
možné, pre pandemické opatrenia, pripraviť do konca roka 2021.
Premiéru čínskej ľudovej rozprávky pre vidiace, slabozraké a
nevidiace deti, preto pripravíme do konca júna 2022. Došlo aj
k zmene na poste režiséra, inscenáciu naštuduje nový tvorivý tím pod
vedením režiséra Mariána Pecka.
V januári a februári pokračovali jednania zástupcov asociácie divadiel
a orchestrov (ASDO) s predstaviteľmi/predstaviteľkami štátnej moci ohľadom
vývoja pandemickej a ekonomickej situácie v kultúre. 19. 1. sa riaditeľ SND,
p. M. Drlička zúčastnil stretnutia s p. premiérom E. Hegerom a p. ministerkou
kultúry N. Milanovou. Cieľom jednaní bolo, je zabezpečiť, aby zástupcovia
ASDO boli prítomní na stretnutiach o krízovej situácii v kultúre
a na prípadných konzíliách, ktoré riešia otázky kultúry a divadiel. 18. 2. sa
v novej budove SND uskutočnila odborná konferencia týkajúca sa dvoch tém:
pandemickej a ekonomickej situácie v zriaďovaných divadlách s účasťou
predstaviteľov štátnych orgánov a samosprávy, a tiež zástupcov/zástupkýň
divadiel na SK, členov ASDO.

4. februára 2022, po prvýkrát v histórii
divadla, natáčal televízny štáb RTVS,
pod vedením dramaturga a režiséra M.
Kupča, reportáž do relácie Televízny klub
nepočujúcich. Zaujalo ich premiérové
predstavenie Putovné uško a vyspovedali
hercov a herečku Mariannu Mackurovú,
Andreja Polakoviča, Petra Vrťa a tiež
autorku konceptu e režisérku Ivu Š.

JEDNOU VETOU
10. a 11.2. 2022 sa uskutočnil konkurz na obsadenie pozície herca muža, v našom umeleckom súbore. Zúčastnilo sa ho 10 záujemcov.

Dostali sme pozvania na viaceré slovenské divadelné festivaly.
Na festivale Bábková Žilina 2022 sa v máji predstavíme s hrou Tajomný
maják, na Virvare v Košiciach v júni 2022 (titul vo výbere), na festivale
Za horami, za dolami v júli 2022 (tituly vo výbere).
Podarilo sa nám zostaviť a vydať bulletin
JuniorLab, propagujúci činnosť Dramaklubu
a Tvorivého písania.
Recenzentka Marta Žilková na portáli
monitoringdivadiel.sk uverejnila recenziu knihy
Bábky na česko-slovenskej medzi 1918 - 2018
pod názvom Ako oživiť Bábky a loutky, zborník
editoriek Dagmar Inštitorisovej, Ivety Škripkovej
a Dominiky Zaťkovej, ktorý vznikol
v gescii BDNR. Čítajte

TU

Koncom roka 2021 sme odovzdali Európsky grant regionálneho
rozvoja, zameraný na rozvoj a udržateľnosť kultúrnych inštitúcií.
V prípade jeho schválenia, v r.2022 zrekonštruujeme vnútorné
priestory Vily Dominika.
FPU schválil dva granty vypísané na mobility pre BDNR: účasť
zástupcov/zástupkýň BDNR na festivaloch v r.2022: Medzinárodný festival
divadla pre batoľatá KuckKuck Mníchov (DE) a Medzinárodný festival
bábkového umenia v Bielsko Biale (PL).
Získali sme dotáciu Mesta Banská Bystrica na TEATRÁLIE 2022
- festivalový víkend pre mesto, v rámci 23. ročníka Medzinárodného
festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých. Festival sa
uskutoční od 26.9. do 2.10. 2022.

Pripravujeme sťahovanie skladov BDNR do nových priestorov
Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Jilemnického ulici.

PRE MLADÝCH ĽUDÍ
A DOSPELÝCH

Flexxila.
Nová divadelná línia tvorby pre dospelých a mladých ľudí. Prečítajte si
TU.
Staré mýty v súčasnosti. Minulosť v prítomnosti.
Témy sociálne, umelecké, staronové a stále príťažlivé.
Zaujímajú vás presahy minulého neviditeľného v našej súčasnosti?
Chcete sa stať súčasťou Flexxily? Napíšte nám. Príďte medzi nás.
Tešíme sa.
Ak chcete vedieť viac o tom, prečo vznikla Flexxila a čo je jej hlavnou témou,
vypočujte si náš nový podcast. 14. 2. 2022 sme symbolicky prvýkrát vstúpili do éteru
s podcastom Flexxila a to hneď dvakrát. V úvodnom slove Iveta Škripková
Odpovedá na to čo je Flexxila a v pilotnom prvom podcaste Flexxily si vypočujete
rozhovor so spisovateľkou Uršuľou Kovalyk, ktorá vytvorila pre nás novú divadelnú
hru, nové prerozprávanie mýtu o Penelope. Jej inscenácia sa pripravuje na záver tejto
divadelnej sezóny 21/22. Ďalšie dva podcasty pripravujeme na marec a apríl. A našimi
hosťami budú PhDr. Lujza Urbancová a prof. Martin Golema. Na podcaste s BDNR
spolupracuje Terézia Šusteková. Grafický design Flexxily vytvorila Viki Jehlárová.
Flexxila pokračuje a nadväzuje v tvorivej línii štúdia T.W. I. G. A, ktoré sa venovalo
kontinuálne zobrazovaniu ženskej skúsenosti v divadle počas rokov 2007 – 2017.

st
Podca

Súčasťou aktivít Flexxily sú okrem podcastov, reels, videodokrútky, diskusie
a prednášky. V marci môžete zažiť naživo diskusiu s Uršuľou Kovalyk po predstavení
Krasojazdkyňa (9. 3. po 19. hod.), pýtať sa bude Lujza Urbancová. V apríli sa
uskutoční prednáška profesora Martina Golema o pôvode mýtov, ich súčasných
výkladoch a prepojení s dneškom. V apríli sa rovnako objavia reels k danej téme a
krátke videodokrútky tvorcov/tvorkýň.

PROGRAM

HRA 11.3. o 15:00 h. a 13.3. 2022
o 16:00 h.
ZAMATOVÝ ZAJAČIK 20.3. 2022
o 16:00 h.

Progra
m
februá
r/mare
c
TAJOMNÝ MAJÁK 23.2. 2022
a 16.3. 2022 o 19:00 h.

O MALEJ SOVE, KTORÁ SA BÁLA TMY
27.2. 2022 o 16:00 h.

EURÓPA V KOREŠPONDENCII
30.3. 2022 o 19:00 h.

PUTOVNÉ UŠKO 27.3. 2022
o 16:00 h.

FESTIVAL

BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2022

23. ročník medzinárodného festivalu súčasného bábkového
divadla pre deti a dospelých

Bábkarská Bystrica 2022, Divadlo na každý deň,
sa uskutoční v dňoch 26. september – 2. október 2022
v Banskej Bystrici a okolí.

Festival sa intenzívne pripravuje. Pokračujú jednania so školami, o mediálnej
spolupráci, príprava konferencie, výber českej časti programu.

Chcete participovať na festivalovom programe?

!!!!! OPEN CALL !!!!!
pre slovenské súbory do 31.3. 2022
prihláška TU.
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