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O sliepke, ktorá sa nevzdala

Milí malí diváci, milé malé diváčky!
Ako sme Vám naposledy „zvestovali“, museli sme presunúť premiéru inscenácie
O sliepke, ktorá sa nevzdala na neskorší – marcový – termín kvôli
nepriaznivej pandemickej situácii. A hádajte čo! My sme sa nevzdali, naša
sliepočka Hilda tiež nie a jej dobrodružný príbeh sa nám podarilo úspešne
odpremiérovať pre verejnosť 6. marca 2022, kedy sa už doba umúdrila a
mohli sme sa všetci spoločne vídať aj v divadlách.
Že ste ešte nepočuli o sliepke, ktorá sa nevzdala?! My jednu takú máme u nás v
divadle! Ste zvedaví a zvedavé? Príďte so svojimi súrodencami, rodičmi, starými
rodičmi a sprevádzajte našu Hildu na jej ceste za... (To sa dozviete až na
predstavení!) Lístky na ďalšie reprízy sa rýchlo míňajú!

Pozývame a tešíme sa na Vašu návštevu!

OHLASY OD NAŠICH MALÝCH
DIVÁKOV A DIVÁČOK:
Za pochvalné ohlasy ďakujeme Mii, Sárke,
Jakubkovi, Martinovi, ich ďalším
spolužiakom a spolužiačkam a pani
učiteľkám zo ZŠ Golianova 8 v Banskej
Bystrici! Vidíme sa aj nabudúce!
„Veľmi sa nám páčilo a tá sliepka bola
super! Chcela by som byť rovnako
odvážna.“ (napísali Hanka a Lydka po
premiére 6. marca 2022)
„Bolo to pekné. Najviac sa mi páčili tie
kuriatka.“ (napísala Miška po repríze
10. marca 2022)
Foto: Dodo Šamaj

R E A L I Z O V A N É
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(Vý)činy slovenčiny

Vo štvrtok 7. apríla nás navštívili žiaci a žiačky ZŠ s MŠ Pionierska 2 z Brezna
a obohatili si svoje vedomosti v rámci vzdelávacieho cyklu (Vý)činy slovenčiny.
Vážené zástupkyne a vážení zástupcovia škôl!
Ak máte záujem vzdelávať svojich žiakov a žiačky hravou formou –
prostredníctvom divadla – neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese
produkcia@bdnr.sk.
Budeme sa tešiť na Vašu návštevu! A po nej sa nezabudnite podpísať do našej
divadelnej kroniky tak ako to urobili aj naši malí diváci a diváčky z Brezna!
Ďakujeme a pozdravujeme Vás!

Foto: archív BDNR

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
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Európa v korešpondencii

je späť!
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Po dlhšom období sme opätovne, v nových preobsadeniach, uviedli titul Ivety
Horváthovej pre mládež a dospelých Európa v korešpondencii. Pútavé
divadelné randevú s osobnosťami európskej minulosti v réžii Mariána Pecka
môžete sledovať so štyrmi novými tvárami divadla: Mariannou Ďuranovou,
Ľubicou Pradidovou, Matúšom Hollým a Andrejom Polakovičom.
Rozhodli sme sa vyspovedať Mariannu Ďuranovú, ktorá nám pár vetami
priblížila svoje dojmy zo skúšania a samotnej inscenácie:

"Túto divadelnú sezónu som, ako nová členka BDNR, preobsadila niekoľko
titulov, ale pred Európou v korešpondencii som mala najväčší rešpekt.
Možnosť zahrať si postavy ako Hannah Arendt alebo sestru Faustínu, bola pre
mňa skutočne výzva. Obdivujem ich výnimočnosť v bežných, každodenných
činnostiach a pocitoch, ale rovnako som fascinovaná ich výnimočnosťou v
kľúčových momentoch. Ich životné príbehy mi boli rovnako vzdialené ako aj
blízke. Preto som často premýšľala, čo všetko sa môžem od nich naučiť a čo
ďalej divákom sprostredkovať, aby sa v nich našli, inšpirovali, pochopili...
O to viac ma tešil prístup pána režiséra Mariána Pecka, ktorý pracoval a
vychádzal z našich prístupov, vysvetľoval nám historické súvislosti a fakty, že
sa na záver dramaturgicky zjednotili jednotlivé obrazy a mňa osobne to aj
inšpirovalo napísať list, poslať korešpondenciu..."
Foto: Zuzana Jakabová

pre mládež
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V apríli opäť s Divadlom na konci sveta!
Bábkové hypnotické antivírové mystérium, site-specific v priestoroch BDNR

Postfaktický kabaret zo súčasnosti mal
premiéru 14. a 15. septembra 2021 a
odvtedy sa nám ho, vzhľadom na
pandemickú situáciu, odohrať nepodarilo.
O to viac sa tešíme na dve aprílové a
jedno májové predstavenie, v ktorom sa
divákom predstaví celý umelecký súbor
BDNR a hostia/hostky Terézia Šusteková
a Daniel Žulčák. V réžii Mariána Pecka
predstavia klasické rozprávky videné
neklasickou optikou viacerých slovenských
autorov a autoriek: Michala Havrana,
Ivety Horváthovej, Jany Juráňovej, Laca
Keratu a Juraja "Šoka" Tabačka.

Pre verejnosť hráme v stredu 27. apríla o 19:00!

R E A L I Z O V A N É

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Foto: Dodo Šamaj
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Spisovateľka Uršuľa Kovalyk je
vyštudovaná sociálna pracovníčka,
ktorá pracovala ako ošetrovateľka
laboratórnych
zvierat
či
pracovníčka v krízovom centre pre
obete násilia. Je zakladateľkou
Divadla bez domova, fungujúce už
15 rokov. Tvoria v ňom sociálne
vylúčené
osoby
(bezdomovci,
handikepovaní ľudia ap.). Podľa nej,
je dramatoterapia výborný nástroj
pre ľudí, ktorí majú nejaký životný
problém. Hovorí, že „podstatný pri
tvorbe inscenácie v Divadle bez
domova je proces, nie samotná
premiéra,
pretože
tým
ľuďom
pomáha, stimuluje ich, vzdeláva,
práve proces tvorby“. Tým, že v
divadle vytvorili komunitu, nahradili
tým ľuďom domov. V Divadle bez
domova robí takmer všetko – píše
scenáre,
ozvučuje,
osvetľuje,
vyberá hudbu, upratuje...

PRIPRAVUJEME:

peneLopa

Jej prvou hrou bola Maková panna
na motívy Timravinej poviedky a pri
jej písaní si uvedomila, že je to plnšie
a plastickejšie ako písať napr.
poviedku. Jej ženskými hrdinkami
boli ľudia spočiatku šokovaní – píše
totiž veľmi otvorene o ženách, ktoré
vytŕčajú z davu. O divokých
ženách, ktoré nie sú vnútorne ubité
(stereotypom), ktoré si robia, čo
chcú. Pre Bábkové divadlo na
Rázcestí napísala hru peneLopa,
ktorej premiéru pripravujeme na
máj 2022.

K téme mýtov sa Uršuľa Kovalyk vyjadrila takto: „Mýty ma nikdy neoslovili,
zdali sa mi príliš surové a nespravodlivé, zobrazovali nerovné postavenie žien,
všetko v nich sa mi zdalo vymyslené. Napríklad mýtus o Medúze ma úplne
pobúril. Aj preto ma zaskočilo, keď ma p. Iveta Škripková oslovila, aby som
napísala hru, ktorá by sa venovala mýtu o Odyseovi a Penelope. Ale napokon
som to začala vnímať ako veľkú výzvu a osobný experiment. Dekonštruovať
mýtus môže byť totiž veľmi vtipné a zábavné. V hre, ktorú som napísala pre
BDNR, som pozornosť preniesla na Penelopu a jej domácnosť, Odyseovi sa
venujem minimálne, a z iného mýtu som si vypožičala Amazonky. Snažila som
sa písať vtipne. Iritovala ma Penelopa, ktorá tkala rubáš, tá jej únavná,
nekonečná činnosť. Dnešné ženy sú tiež Penelopy, ktoré čakajú na to, že sa
niečo zmení „zvonku“, namiesto toho, aby urobili niečo samy. Samy sa
odsúvame do celoživotnej čakárne“.

pre mládež
a dospelých

PRIPRAVUJEME:

peneLopa

PODCAST FLEXXILA #URŠUĽAKOVALYK
SI MÔŽETE VYPOČUŤ

>> TU <<

sme veľmi radi/y, že úvodných stretnutí v rámci skúšobného procesu inscenácie
peneLopa sa zúčastnila aj samotná autorka textu. Po prvom skúšobnom dni
nám opísala svoje pocity nasledovne:

„V živote som nebola na žiadnej divadelnej skúške BDNR, jeho predstavenia však
navštevujem. Prvá skúška peneLopy bola podľa mňa veľmi uvoľnená, kreatívna,
zaujalo ma, ako sa hneď v úvode pracovalo s textom. Analyzoval sa naozaj do hĺbky a
táto analýza bola na vysokej úrovni v rámci presahu na osobné skúsenosti, postoje
alebo príbehy. Takže myslím si, že dnes to dopadlo naozaj vynikajúco na to, že to bola
prvá skúška. Ja som sa zároveň trochu naučila, ako pracujú profesionálne herecké
tímy, pretože ja pracujem s neprofesionálmi a neprofesionálkami. Dnešok ma teda
veľmi kreatívne nabudil a úprimne sa teším na nasledujúce skúšobné dni.“

Foto: archív BDNR

program

pre verejnosť

ROZPRÁVKY O
PSÍČKOVI A MAČIČKE
17. apríla o 16:00
BUBÁCKA ROZPRÁVKA
24. apríla o 16:00

DIVADLO NA KONCI SVETA
27. apríla o 19:00
DOBRÚ CHUŤ, VLK!
1. mája o 16:00
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jednou vetou.
V stredu 9. marca sme po prvý raz, po pandemickej prestávke, privítali
vzácneho divadelného hosťa: Divadlo bez domova. Predstavilo sa
scénickým čítaním knihy Uršule Kovalyk Krasojazdkyňa. Po predstavení
nasledovala diskusia s autorkou o jej tvorbe a spolupráci s BDNR na
projekte Flexxila, ktorú viedla Mgr. Lujza Urbancová, PhD.
V BDNR sme si jarné prázdniny (7. 3. 13. 3. 2022) užili spolu s deťmi a ich
rodičmi. Na každý deň sme pripravili
predstavenia pre menších i väčších
divákov, ktorí sa tešili veľkému záujmu.
V pondelok 4. apríla sme po prvýkrát
zájazdovo odohrali inscenáciu určenú
tínedžerom Cyber Cyrano (réžia Soňa
Ferancová a. h.). Spolupráca s Domom
kultúry v Námestove bola výborná a
žiaci
miestnych
základných
a
stredných škôl boli skvelým publikom.
Foto (viď vpravo): archív BDNR

14. marca sme zverejnili druhú časť
podcastu FLEXXILA s prof. PaedDr.
Martinom Golemom PhD. a 14. apríla vám
v tretej časti ponúkneme rozhovor s Mgr.
Lujzou Urbancovou PhD. Všetky podcasty
si môžete vypočuť tu.
V
rámci
príprav
23.
ročníka
medzinárodného
festivalu
Bábkarská
Bystrica 2022 pod názvom Divadlo na
každý deň, zavítal do BDNR aj veľvyslanec
Slovinskej republiky na Slovensku Gregor
Kozovinc. Prisľúbil nám spoluprácu pri
zaradení inscenácie bábkového divadla z
Ľubľany Lutkovno gledališče pod názvom
Nekje drugje (Hocikde na svete) do
programu festivalu.
Foto (viď vľavo): archív BDNR

jednou vetou.
Vo štvrtok 7. apríla sme po dlhšej
prestávke
opäť
uviedli
(Vý)činy
slovenčiny s účinkujúcimi Máriou
Šamajovou a Andrejom Polakovičom
pre žiakov 3.A a 3.D zo ZŠ s MŠ
Pionierska Brezno, ktorí sa ochotne
nechali vtiahnuť do sveta vybraných
slov a úspešne zvládli aj náš minikvíz.
Dovolíme si odcitovať úryvok z ohlasu
na predstavenie z webovej stránky
školy:

"Predstavenie natoľko zaujalo žiakov, že niektorí opäť
navštívili predstavenie aj so svojimi rodičmi a
starkými. Potleskom vyjadrili šikovnosť všetkých
hercov."
Foto (z kroniky predstavení BDNR): archív BDNR
Zdroj: https://zsgolianova.edupage.org/news/

V stredu 6. apríla sa BDNR zúčastnilo seminára Antropo(s)céna:
Udržateľnosť a cirkulárny model v prevádzke našich divadiel, ktorý sa
uskutočnil v Štúdiu 12 v bratislavskom Divadelnom ústave. Prednášku,
diskusiu a interaktívny seminár absolvoval za BDNR náš interný dramaturg
Jaroslav Voľanský. Ďakujeme Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a
Divadelnému ústavu za pozvanie, podnetné impulzy a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu na ceste k „zelenšej“ slovenskej divadelnej scéne!
Foto: archív J. V.

pozornosť venujeme:
Divadelný ústav v Bratislave vyhlásil 13. ročník súťaže o najlepší
dramatický text autoriek a autorov od 9 do 18 rokov DRAMATICKY
MLADÍ. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť
vyskúšať si napísať divadelnú hru. Uzávierka súťaže je 15. mája 2022. Viac
informácií tu.
V rámci výzvy č.8/2022 Fondu na podporu umenia bolo do 22. marca
možné, podať žiadosti o podporu na tvorbu javiskového diela pre
zriaďované divadlá a na medzinárodné mobility a prezentácie. Za BDNR
sme podali štyri žiadosti: inscenácie Veľká cesta, O medúzke, Trójska
vojna a účasť zástupcov/zástupkýň na festivale Malá inventúra v Prahe.
V marci sme si pripomenuli až tri svetové dni venované divadlu:
20. marca - Svetový deň divadla pre deti a mládež
21. marca - Medzinárodný deň bábkového divadla
27. marca - Svetový deň divadla
Viac informácií k jednotlivým sviatkom a ich posolstvá nájdete
na našom webe.

Ako sme vás už informovali, kultúrne inštitúcie BBSK pripravili
počas marca a apríla Víkendy pre Ukrajinu. Patríme k nim aj my
a všetky tržby z našich piatkových a nedeľných predstavení od
18. marca do 1. mája venujeme na pomoc utečenkám a
utečencom. Okrem toho, majú diváci a diváčky BDNR možnosť
zakúpiť si symbolickú vstupenku pre Ukrajinca/Ukrajinku a zvýšiť
tak sumu, ktorá poputuje charitatívnym a neziskovým
organizáciám.

pozornosť venujeme:
Ukrajinskí odídenci a odídenkyne majú zároveň možnosť navštíviť
všetky naše predstavenia pre deti aj pre dospelých bezplatne a od
12. apríla (každý utorok od 14:30) otvárame Klub pre ukrajinské
mamičky a deti. Ide o kreatívny klub, kde sa dajú prežiť tvorivé
chvíle a deti si môžu vyskúšať animáciu bábok či ušiť jednoduchú
bábku. Súčasťou klubu by mal byť ateliér animovania bábok,
maľovanie a pohybový workshop. Ateliéry organizujú naši
herci/herečky a k dispozícii bude tlmočníčka z Ukrajiny.

Herečka a herec BDNR Mária Šamajová a Dodo Šamaj spolu s
umeleckým šéfom Mariánom Peckom sa rozhodli zapojiť do kultúrnohumanitárnej akcie #kulturunezastavis a 31. marca odcestovali do
Michaloviec, kde sa nachádza núdzové stanové mestečko, do
ktorého z hraničných prechodov smerujú ukrajinské mamičky s deťmi.

Tiež sme sa zapojili do výzvy Fondu na podporu umenia a požiadali sme o
zaradenie do registra kultúrnych a umeleckých inštitúcií, ktoré ponúkajú
pracovné miesta odídenkyniam a odídencom z Ukrajiny. Aktuálne
ponúkame prácu na polovičný úväzok v divadelných ateliéroch.
Viac informácií tu.

festival bábkarská bystrica 2022

divadlo na každý deň

Festival sa pomaly a isto blíži...
Počas marca sme riešili rôzne možnosti podpory zo strany zahraničných
inštitútov...
... v rámci toho nás navštívil veľvyslanec Slovinskej republiky, p. Gregor
Kozovinc, o čom sme sa už zmienili vyššie. Naše divadlo ho zaujalo. Jeho
ďakovný list si môžete prečítať tu...
Okrem toho sme navštívili ZŠ Slobodného slovenského vysielača v Banskej
Bystrici kvôli spolupráci na festivale a dohodli sa s jej riaditeľkou, p. Zuzanou
Sedláčekovou, na tom, že ich telocvičňa sa premení na divadlo počas
festivalu v danom termíne. Práve tu sa odohrá viacero predstavení... (I.
Škripková a M. Pecko)
Do centra záujmu sa dostali otázky výstavy, vizuálu festivalu a konferencie
na tému Vzdelávanie divadlom...
Kvôli festivalu sme sa stretli osobne s novou riaditeľkou Divadla Štúdio tanca,
p. Luciou Kašiarovou... (I. Škripková a M. Pecko)
Kvôli festivalu sme sa stretli osobne s p. Vladislavou Fekete, riaditeľkou
Divadelného ústavu v Bratislave... (I. Škripková)
Oslovili sme aj prodekanku FDU AU v Banskej Bystrici, p. Soňu Kočanovú, a
ponúkli študentom a študentkám možnosť participovať na festivale ako
dobrovoľnícka výpomoc...
Získali sme finančnú podporu
banskobystrickú verejnosť...

Mestského

úradu

na

víkend

pre

Dostali sme 16 prihlášok predstavení na konkurz do slovenskej časti a z
Čiech prišli tri ponuky...
Výber slovenskej a českej časti uzatvoríme čoskoro a veríme, že v máji bude
známy celý program...

Tešíme sa na festival a tešíme sa na festivalové dni s Vami!
Konečne, po štyroch rokoch!
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