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budú potrebovať. Na každý deň. Veci bežné,budú potrebovať. Na každý deň. Veci bežné,
nutné a súčasne dôležité. Neskôr, keď sú detinutné a súčasne dôležité. Neskôr, keď sú deti
staršie, už sa balia samé, podľa toho, čo sme ichstaršie, už sa balia samé, podľa toho, čo sme ich
naučili. Čo sme im, my dospelí a dospelé,naučili. Čo sme im, my dospelí a dospelé,
pripravovali a kládli do detských tašiek. Apripravovali a kládli do detských tašiek. A
nasledujúce roky, vlastne celý život, si tentonasledujúce roky, vlastne celý život, si tento  
darovaný náklad budú niesť so seboudarovaný náklad budú niesť so sebou
a budú žiť s tým, čo im bolo naloženéa budú žiť s tým, čo im bolo naložené
na cestu. Nemali by sme do ich tašiekna cestu. Nemali by sme do ich tašiek  
pribaliť vstupenku do divadla?pribaliť vstupenku do divadla?  
Do múzea? Galérie? AbonentkuDo múzea? Galérie? Abonentku  
do filharmónie? Nemali by dostaťdo filharmónie? Nemali by dostať
príležitosť vidieť, keď zatvoria oči?príležitosť vidieť, keď zatvoria oči?
Odčítať čo je medzi riadkami?Odčítať čo je medzi riadkami?  
Nemali by do svojej tašky dostaťNemali by do svojej tašky dostať
otvárač na otázky? Radosťotvárač na otázky? Radosť
z hry? Chuť na experiment?z hry? Chuť na experiment?
Odvahu myslieť, meniť...Odvahu myslieť, meniť...  
poznať a pochopiť?poznať a pochopiť?  

TÉMATÉMA
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Každý deň balíme doKaždý deň balíme do
tašiek našich detí zošity,tašiek našich detí zošity,
knižky, perá, vodu aknižky, perá, vodu a
desiatu, cvičky, mobil,desiatu, cvičky, mobil,
pár drobných... veci,pár drobných... veci,
ktoré považujeme zaktoré považujeme za
podstatné, aby sme mypodstatné, aby sme my
boli spokojní a spokojné,boli spokojní a spokojné,
žeže    detideti      majúmajú      všetko,všetko,    čočo



23. medzinárodný festival súčasného bábkového divadla chce otvoriť
23. medzinárodný festival súčasného bábkového divadla chce otvoriť

diskusiu o využití potenciálu divadla a umenia vo vzdelávaní (v
diskusiu o využití potenciálu divadla a umenia vo vzdelávaní (v

učebných osnovách) na základe dobrých príkladov z európskych krajín a

učebných osnovách) na základe dobrých príkladov z európskych krajín a

upozorniť na nevyužitú kapacitu spolupráce kultúrnych/divadelných
upozorniť na nevyužitú kapacitu spolupráce kultúrnych/divadelných

inštitúcii so školami, verejnosťou naprieč generáciami. Zdôrazniť význam

inštitúcii so školami, verejnosťou naprieč generáciami. Zdôrazniť význam

umenia, vzdelanosti a kultúrnej gramotnosti pri riešení životných
umenia, vzdelanosti a kultúrnej gramotnosti pri riešení životných

situácií, spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu, informačných,
situácií, spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu, informačných,

konvenčných, hybridných, kultúrnych...
konvenčných, hybridných, kultúrnych...

Divadlo a škola sú verejnou službou naprieč generáciami.Divadlo a škola sú verejnou službou naprieč generáciami.Divadlo a škola sú verejnou službou naprieč generáciami.
Umenie, divadlo a škola sú základnou súčasťou európskej civilizácieUmenie, divadlo a škola sú základnou súčasťou európskej civilizácieUmenie, divadlo a škola sú základnou súčasťou európskej civilizácie
a demokracie.a demokracie.a demokracie.   
Divadlo a škola nie sú len budovy, tovar a inštitúcia. Sú toDivadlo a škola nie sú len budovy, tovar a inštitúcia. Sú toDivadlo a škola nie sú len budovy, tovar a inštitúcia. Sú to
predovšetkým ľudia, ktorí učia a ktorí sa učia, ľudia, ktorí tvoria apredovšetkým ľudia, ktorí učia a ktorí sa učia, ľudia, ktorí tvoria apredovšetkým ľudia, ktorí učia a ktorí sa učia, ľudia, ktorí tvoria a
ktorí sa tvoria.ktorí sa tvoria.ktorí sa tvoria.
V škole strávi človek najdôležitejšie roky svojho života.V škole strávi človek najdôležitejšie roky svojho života.V škole strávi človek najdôležitejšie roky svojho života.
Divadlo/umenie nás sprevádza celý život.Divadlo/umenie nás sprevádza celý život.Divadlo/umenie nás sprevádza celý život.
Obidve činnosti sú spojené s hrou a hra je základom tvorivosti.Obidve činnosti sú spojené s hrou a hra je základom tvorivosti.Obidve činnosti sú spojené s hrou a hra je základom tvorivosti.
Obidve sa venujú zmyslovým, emocionálnym a racionálnymObidve sa venujú zmyslovým, emocionálnym a racionálnymObidve sa venujú zmyslovým, emocionálnym a racionálnym
danostiam malého a veľkého človeka a ovplyvňujú náš život.danostiam malého a veľkého človeka a ovplyvňujú náš život.danostiam malého a veľkého človeka a ovplyvňujú náš život.
Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť.Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť.Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť.
Ak sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty, novátorstvo,Ak sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty, novátorstvo,Ak sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty, novátorstvo,
tvorivé myslenie v každej oblasti života, je potrebné spojiť vzdelávanietvorivé myslenie v každej oblasti života, je potrebné spojiť vzdelávanietvorivé myslenie v každej oblasti života, je potrebné spojiť vzdelávanie
s umením, umeleckou výchovou a profesionálnymi kultúrnymis umením, umeleckou výchovou a profesionálnymi kultúrnymis umením, umeleckou výchovou a profesionálnymi kultúrnymi
inštitúciami.inštitúciami.inštitúciami.
Kultúrna gramotnosť je predpokladom dobrej súčasnosti aKultúrna gramotnosť je predpokladom dobrej súčasnosti aKultúrna gramotnosť je predpokladom dobrej súčasnosti a
budúcnosti.budúcnosti.budúcnosti.

Vzdelávanie divadlom je hlavnou témou festivalu. Domnievame sa, že divadlo, umenie aVzdelávanie divadlom je hlavnou témou festivalu. Domnievame sa, že divadlo, umenie a
tvorivosť, sú potrebné pre náš každodenný život.tvorivosť, sú potrebné pre náš každodenný život.
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Pretože:Pretože:



K mottu 23. ročníka festivalu sa viaže program festivalu rozdelený do troch línii: K mottu 23. ročníka festivalu sa viaže program festivalu rozdelený do troch línii: festivalfestival
pracujúcipracujúci, , festival exkluzívnyfestival exkluzívny a  a festival rozmanitýfestival rozmanitý. Od 26. septembra do 2. októbra 2022. Od 26. septembra do 2. októbra 2022    sa vsa v
Banskej Bystrici predstaví 22 divadelných súborov z deviatich krajín Európy. Hostia a hostky zBanskej Bystrici predstaví 22 divadelných súborov z deviatich krajín Európy. Hostia a hostky z
Česka, Francúzska, Nemecka, Nórska, Poľska, Švajčiarska, Ukrajiny, Slovinska a Slovenska.Česka, Francúzska, Nemecka, Nórska, Poľska, Švajčiarska, Ukrajiny, Slovinska a Slovenska.
Odohrajú 30 predstavení.Odohrajú 30 predstavení.
  

Podtitul festivalu, Podtitul festivalu, medzinárodný festival súčasného bábkového divadlamedzinárodný festival súčasného bábkového divadla, vypovedá o, vypovedá o
dramaturgii festivalu. Je úzko spojená s hlavnou témou, divadlo na každý deň. A každý deň sadramaturgii festivalu. Je úzko spojená s hlavnou témou, divadlo na každý deň. A každý deň sa
uvedú špičkové produkcie pre deti a dospelých v našom žánri. Venujú sa tvorivo uvedú špičkové produkcie pre deti a dospelých v našom žánri. Venujú sa tvorivo hre s bábkou,hre s bábkou,
objektom, materiálom, pohybom, maskou a hudbou v rôznorodých historických i súčasnýchobjektom, materiálom, pohybom, maskou a hudbou v rôznorodých historických i súčasných
námetochnámetoch. Súčasťou programu sú predstavenia neverbálne, s klasickými marionetami, s obrími. Súčasťou programu sú predstavenia neverbálne, s klasickými marionetami, s obrími
bábkami, kombinujúce videomapping a hru s rekvizitami, animáciu reálnych strojov a hrubábkami, kombinujúce videomapping a hru s rekvizitami, animáciu reálnych strojov a hru
hercov, nespornou atrakciou bude virtuálne bábkové divadlo s okuliarmi virtuálnej reality.hercov, nespornou atrakciou bude virtuálne bábkové divadlo s okuliarmi virtuálnej reality.

Festival sa odohráva v dvoch divadlách – Festival sa odohráva v dvoch divadlách – BDNR BDNR a a Divadlo Štúdio tancaDivadlo Štúdio tanca. V štyroch školách –. V štyroch školách –
Základná škola Slobodného slovenského vysielačaZákladná škola Slobodného slovenského vysielača, , Základná škola Ďumbierska 17Základná škola Ďumbierska 17, , GymnáziumGymnázium
Andreja SládkovičaAndreja Sládkoviča, , Akadémia umení v Banskej BystriciAkadémia umení v Banskej Bystrici. Súčasne sa uskutoční v netradičnom. Súčasne sa uskutoční v netradičnom
priestore priestore Urban SpotUrban Spot a na  a na Námestí SNPNámestí SNP..

Festival pripravuje tri odborné Festival pripravuje tri odborné tvorivé pracovné stretnutiatvorivé pracovné stretnutia pre pedagógov/pedagogičky a pre pedagógov/pedagogičky a
iných záujemcov/záujemkyne s divadelnými lektorkami v priestore škôl.iných záujemcov/záujemkyne s divadelnými lektorkami v priestore škôl.

Počas festivalu sa bude konať Počas festivalu sa bude konať medzinárodná panelová diskusiamedzinárodná panelová diskusia s pozvanými hostkami z krajín s pozvanými hostkami z krajín
Nórska, Fínska, Slovinska s dobrými príkladmi a výsledkami vzdelávania divadlom začlenenomNórska, Fínska, Slovinska s dobrými príkladmi a výsledkami vzdelávania divadlom začlenenom
do edukácie na všetkých úrovniach škôl. Súčasťou diskusie bude aj pomenovanie stavu nado edukácie na všetkých úrovniach škôl. Súčasťou diskusie bude aj pomenovanie stavu na
úrovni Česka a Slovenska a hľadanie možností symbiózy medzi divadlom a školami.úrovni Česka a Slovenska a hľadanie možností symbiózy medzi divadlom a školami.

Festival pripravuje Festival pripravuje predfestivalové podcastypredfestivalové podcasty dotýkajúce sa témy vzdelávania umením v našom dotýkajúce sa témy vzdelávania umením v našom
domácom prostredí: domácom prostredí: Nastolenie témyNastolenie témy. Počas festivalu vzniknú . Počas festivalu vzniknú festivalové podcastyfestivalové podcasty pod pod
názvom: názvom: TémaTéma. Podcasty o situácii vzdelávania divadlom v iných krajinách Európy, v Nemecku,. Podcasty o situácii vzdelávania divadlom v iných krajinách Európy, v Nemecku,
Švajčiarsku, Francúzsku, Poľsku a na Ukrajine.Švajčiarsku, Francúzsku, Poľsku a na Ukrajine.

Súčasťou života festivalu bude Súčasťou života festivalu bude Fest-inFest-in, festivalový denník zachytávajúci aktuálne dianie na, festivalový denník zachytávajúci aktuálne dianie na
festivale, na ktorom sa podieľajú študenti/študentky divadelných odborov DAMU, VŠMU podfestivale, na ktorom sa podieľajú študenti/študentky divadelných odborov DAMU, VŠMU pod
vedením MgA. Adely Vondrákovej.vedením MgA. Adely Vondrákovej.

Prvou predfestivalovou udalosťou je výstava Prvou predfestivalovou udalosťou je výstava Divadelné storočie – stopy a postoje, sekciaDivadelné storočie – stopy a postoje, sekcia
bábkového divadlabábkového divadla ako súčasť výstavy zorganizovanej pri príležitosti celoslovenského ako súčasť výstavy zorganizovanej pri príležitosti celoslovenského
projektu Rok slovenského divadla 2020. V spolupráci s Divadelným ústavom a Múzeomprojektu Rok slovenského divadla 2020. V spolupráci s Divadelným ústavom a Múzeom
bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň.bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň.
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Festival sa koná pod záštitou predsedu banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera.
Festival sa koná pod záštitou predsedu banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Jána Luntera.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Banskobystrického

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Banskobystrickéhosamosprávneho kraja. Teatrálie podporilo mesto Banská Bystrica.
samosprávneho kraja. Teatrálie podporilo mesto Banská Bystrica.  Hlavnými spolupracovníkmi festivalu sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Hlavnými spolupracovníkmi festivalu sú Divadelný ústav Bratislava, SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
hrad Modrý Kameň, Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Základná škola Ďumbierska 17 a Gymnázium

hrad Modrý Kameň, Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Základná škola Ďumbierska 17 a Gymnázium
Andreja Sládkoviča, Divadelní akademie múzických umění Praha, Vysoká škola múzických umení Bratislava,
Andreja Sládkoviča, Divadelní akademie múzických umění Praha, Vysoká škola múzických umení Bratislava,EDUdrama.EDUdrama.  Hlavným mediálnym partnerom festivalu je RTVS.

Hlavným mediálnym partnerom festivalu je RTVS.  



LÍNIELÍNIE
FESTIVALUFESTIVALU

FESTIVAL PRACUJÚCIFESTIVAL PRACUJÚCI
Každý deň festivalu pracujúceho je Každý deň festivalu pracujúceho je venovaný inej vekovej kategóriivenovaný inej vekovej kategórii. Začíname kategóriou. Začíname kategóriou
15 – 18 (pondelok), pokračujeme 10 – 15 (utorok), 6 – 10 (streda), 3 – 6 (štvrtok) a piaty deň15 – 18 (pondelok), pokračujeme 10 – 15 (utorok), 6 – 10 (streda), 3 – 6 (štvrtok) a piaty deň
festivaluuzatvárame kategóriou 0 – 3 roky.festivaluuzatvárame kategóriou 0 – 3 roky.  
Po prvý raz sa na festivale s tvorbou pre deti predstavia divadelné zoskupenia z Po prvý raz sa na festivale s tvorbou pre deti predstavia divadelné zoskupenia z NórskaNórska,,
Slovinska Slovinska a a UkrajinyUkrajiny. Účasť študentiek z Ukrajiny podporil osobite . Účasť študentiek z Ukrajiny podporil osobite predseda BBSK Ing. Jánpredseda BBSK Ing. Ján
Lunter Lunter a a organizácia Človek v ohrozeníorganizácia Človek v ohrození..
Po každom predstavení nasleduje Po každom predstavení nasleduje odborná diskusiaodborná diskusia prepájajúca divadlo a školu. Celkom sa prepájajúca divadlo a školu. Celkom sa
uskutoční uskutoční 18 diskusií po festivale18 diskusií po festivale. Vedú ich oslovení divadelníci/divadelníčky zo Slovenska,. Vedú ich oslovení divadelníci/divadelníčky zo Slovenska,
venujúci sa tvorivej dramatike a tvorivému písaniu.venujúci sa tvorivej dramatike a tvorivému písaniu.
Počas festivalu pracujúceho sa uskutočnia Počas festivalu pracujúceho sa uskutočnia tri tvorivé pracovné stretnutiatri tvorivé pracovné stretnutia pre pre
pedagógov/pedagogičky a iných záujemcov/záujemkyne prepájajúce techniky a metodikypedagógov/pedagogičky a iných záujemcov/záujemkyne prepájajúce techniky a metodiky
dramatickej edukácie a vyučovania na rôznych stupňoch škôl. dramatickej edukácie a vyučovania na rôznych stupňoch škôl. Uskutočnia sa v školách naUskutočnia sa v školách na
základe prihlášky.základe prihlášky. Vedú ich odborné divadelné lektorky zo Slovenska Barbora Jurinová a Vedú ich odborné divadelné lektorky zo Slovenska Barbora Jurinová a
Veronika Kořínková-Willems z dramacentra Veronika Kořínková-Willems z dramacentra EDUdramaEDUdrama, a z Česka Michaela Váňová z , a z Česka Michaela Váňová z DivadlaDivadla

Minor PrahaMinor Praha. Počas festivalu pracujúceho sa bude. Počas festivalu pracujúceho sa bude
konať konať panelová diskusia Vzdelávanie divadlompanelová diskusia Vzdelávanie divadlom, v, v
stredu, dňa stredu, dňa 28. 9. od 9 – 13. hod.28. 9. od 9 – 13. hod., s , s konzekutívnymkonzekutívnym
prekladomprekladom. Dobré príklady z európskych krajín, kde. Dobré príklady z európskych krajín, kde
sa aplikovalo spojenie divadla/umenia v školstvesa aplikovalo spojenie divadla/umenia v školstve
predstavia hostky, odborníčky v danej oblasti apredstavia hostky, odborníčky v danej oblasti a
osobnosti na poli dramatickej edukácie :osobnosti na poli dramatickej edukácie : Tintti Tintti
KarppinenKarppinen (Fínsko),  (Fínsko), Špela ŠinigojŠpela Šinigoj (Slovinsko), (Slovinsko),
Ragnhild TronstadRagnhild Tronstad (Nórsko). Cieľom stretnutia je (Nórsko). Cieľom stretnutia je
inšpirovať, podnietiť záujem o aplikáciu divadelnejinšpirovať, podnietiť záujem o aplikáciu divadelnej
edukácie na školách a súčasne reštartovaťedukácie na školách a súčasne reštartovať
odbornú spoluprácu s divadlom a inými umeniami,odbornú spoluprácu s divadlom a inými umeniami,
prepojiť teóriu s praxou.prepojiť teóriu s praxou.

FESTIVAL EXKLUZÍVNYFESTIVAL EXKLUZÍVNY
Každý deň Každý deň od pondelka do soboty o 20:00od pondelka do soboty o 20:00, sa konajú hosťujúce a slovenské predstavenia pre, sa konajú hosťujúce a slovenské predstavenia pre
dospelých. V programovej ponuke sú špičkové oceňované predstavenia zo Slovenska (dospelých. V programovej ponuke sú špičkové oceňované predstavenia zo Slovenska (VŠMUVŠMU,,
BDNRBDNR, , OdivoOdivo) a z Česka () a z Česka (Divadlo LíšeňDivadlo Líšeň, , Divadlo ContinuoDivadlo Continuo), po prvýkrát máme česť privítať), po prvýkrát máme česť privítať
legendárny divadelný súbor legendárny divadelný súbor Lenka Vagnerová & CompanyLenka Vagnerová & Company s neverbálnou pohybovo s neverbálnou pohybovo
divadelnou freak show. Po prvý raz sa predstaví aj divadelný tím zo Švajčiarska (divadelnou freak show. Po prvý raz sa predstaví aj divadelný tím zo Švajčiarska (AccademiaAccademia
Teatro DimitriTeatro Dimitri). ). Diskusia s tvorivým tímomDiskusia s tvorivým tímom je plánovaná po každom predstavení. je plánovaná po každom predstavení.

FESTIVAL ROZMANITÝFESTIVAL ROZMANITÝ
Víkend festivalu patrí Víkend festivalu patrí všetkým vekovým kategóriámvšetkým vekovým kategóriám. A rôznorodým bábkovým technikám,. A rôznorodým bábkovým technikám,
atrakciám, klasike, aj experimentom. V rámci atrakciám, klasike, aj experimentom. V rámci TeatráliíTeatrálií    podporených mestom Banská Bystricapodporených mestom Banská Bystrica
hostíme jedinečné divadelné zoskupenie hostíme jedinečné divadelné zoskupenie Teatr Klinika LalekTeatr Klinika Lalek s obrími bábkami, ktoré účinkuje na s obrími bábkami, ktoré účinkuje na
Námestí SNP. Na predstavenie je Námestí SNP. Na predstavenie je vstup voľnývstup voľný. Víkend patrí českým profilovým divadlám ako. Víkend patrí českým profilovým divadlám ako
Divadlo loutek OstravaDivadlo loutek Ostrava, , Ateliér divadlo a výchova pro Neslyšící JAMU BrnoAteliér divadlo a výchova pro Neslyšící JAMU Brno a  a Naivní divadloNaivní divadlo
LiberecLiberec..  



DIVADLÁ ADIVADLÁ A
SÚBORYSÚBORY

Bábkové divadlo, Košice (SK)Bábkové divadlo, Košice (SK)
Bábkové divadlo v Košiciach vzniklo v roku 1959. Postupom času v tvorbe posunulo doBábkové divadlo v Košiciach vzniklo v roku 1959. Postupom času v tvorbe posunulo do

popredia herca ako vodiča bábky, začalo používať marionety a súčasťou každejpopredia herca ako vodiča bábky, začalo používať marionety a súčasťou každej
inscenácie sa stala aj scénická hudba. S divadlom spolupracovalo množstvoinscenácie sa stala aj scénická hudba. S divadlom spolupracovalo množstvo

významných umelcov, medzi inými napr. Ján Uličiansky, ktorý pracoval v tíme svýznamných umelcov, medzi inými napr. Ján Uličiansky, ktorý pracoval v tíme s
Jaroslavom Filipom alebo Petrom Čisárikom. Uličianskeho inscenácie v KošiciachJaroslavom Filipom alebo Petrom Čisárikom. Uličianskeho inscenácie v Košiciach

získali ocenenia divadelných kritikov a boli divácky vyhľadávané. Súčasťou divadla jezískali ocenenia divadelných kritikov a boli divácky vyhľadávané. Súčasťou divadla je
aj experimentálna činoherná scéna Jorik, ktorá vznikla v roku 1995. Po presídlení doaj experimentálna činoherná scéna Jorik, ktorá vznikla v roku 1995. Po presídlení do
novej budovy divadlo organizuje medzinárodný bábkarský festival Virvar (od rokunovej budovy divadlo organizuje medzinárodný bábkarský festival Virvar (od roku

2012) pod vedením riaditeľa Petra Hrehorčáka a umeleckého šéfa Ivana Sogela. Súbor2012) pod vedením riaditeľa Petra Hrehorčáka a umeleckého šéfa Ivana Sogela. Súbor
sa úspešne zapája do rôznych medzinárodných projektov, napr. Bábky bez hraníc asa úspešne zapája do rôznych medzinárodných projektov, napr. Bábky bez hraníc a

spolupracuje s RTVS Košice.spolupracuje s RTVS Košice.

Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica (SK)Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica (SK)
BDNRBDNR vzniklo ako posledné profesionálne bábkové divadlo v Československu. V rokoch vzniklo ako posledné profesionálne bábkové divadlo v Československu. V rokoch

1960 až 1991 tvorilo pod názvom Krajské Bábkové divadlo. Od 90. rokov tvorbu1960 až 1991 tvorilo pod názvom Krajské Bábkové divadlo. Od 90. rokov tvorbu
divadla formuje tandem Škripková – Pecko. Názov divadla „Rázcestie“ znamenádivadla formuje tandem Škripková – Pecko. Názov divadla „Rázcestie“ znamená
križovatku foriem, obsahu s využitím divadelných prostriedkov synkretického akrižovatku foriem, obsahu s využitím divadelných prostriedkov synkretického a

alternatívneho divadla, so zapojením bábky a znaku do scénického jazyka. Divadloalternatívneho divadla, so zapojením bábky a znaku do scénického jazyka. Divadlo
tvorí pre všetky vekové kategórie a hráva pre batoľatá, tínedžerov/tínedžerky atvorí pre všetky vekové kategórie a hráva pre batoľatá, tínedžerov/tínedžerky a

dospelých. Pri divadle vzniklo Štúdio T.W.I.G.A., kde vznikli prvé slovenské projektydospelých. Pri divadle vzniklo Štúdio T.W.I.G.A., kde vznikli prvé slovenské projekty
týkajúce sa feministických tém a hľadania rodovo citlivého jazyka.týkajúce sa feministických tém a hľadania rodovo citlivého jazyka.    Predstavilo sa naPredstavilo sa na
mnohých domácich a zahraničných festivaloch. Získalo dve ceny Hašterice za tvorivémnohých domácich a zahraničných festivaloch. Získalo dve ceny Hašterice za tvorivé

počiny v oblasti bábkového divadla (2006, 2012). BDNR organizuje už 23. ročníkpočiny v oblasti bábkového divadla (2006, 2012). BDNR organizuje už 23. ročník
medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica.medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica.

K T O R ÉK T O R É
ZAV Í TAJÚZAV Í TAJÚ
NA 23. ROČNÍKNA 23. ROČNÍK
FESTIVALUFESTIVALU



Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava (SK)Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava (SK)
Štátne bábkové divadlo Bratislava vzniklo v roku 1957 a od roku 2002 nesie svoj súčasný názov.Štátne bábkové divadlo Bratislava vzniklo v roku 1957 a od roku 2002 nesie svoj súčasný názov.

S divadlom od jeho začiatkov spolupracovalo množstvo renomovaných slovenských umelcov.S divadlom od jeho začiatkov spolupracovalo množstvo renomovaných slovenských umelcov.
Súčasný tvorivý tím pracuje pod vedením režisérky a umeleckej šéfky Kataríny Aulitisovej.Súčasný tvorivý tím pracuje pod vedením režisérky a umeleckej šéfky Kataríny Aulitisovej.

Invenčne hľadá podoby súčasného bábkové divadla, prináša nové témy a obsahy do repertoáru.Invenčne hľadá podoby súčasného bábkové divadla, prináša nové témy a obsahy do repertoáru.
Divadlo získalo viacero Cien za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla Hašterica a boloDivadlo získalo viacero Cien za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla Hašterica a bolo

niekoľkokrát nominované na ceny Dosky.niekoľkokrát nominované na ceny Dosky.

Bábkové divadlo, Žilina (SK)Bábkové divadlo, Žilina (SK)
Bábkové divadlo v Žiline vzniklo v roku 1950 ako Bábková scéna Krajového divadla pracujúcich,Bábkové divadlo v Žiline vzniklo v roku 1950 ako Bábková scéna Krajového divadla pracujúcich,

neskôr sa táto scéna osamostatnila a inštitucionalizovala. Divadlo začalo spolupracovať sneskôr sa táto scéna osamostatnila a inštitucionalizovala. Divadlo začalo spolupracovať s
radom významných režisérov a scénografov, experimentovalo, do tvorby vstúpila hra s maskamiradom významných režisérov a scénografov, experimentovalo, do tvorby vstúpila hra s maskami

i bábkami životných veľkostí. Rokmi sa ustálila poetika divadla, ktorej súčasťou je bábka ai bábkami životných veľkostí. Rokmi sa ustálila poetika divadla, ktorej súčasťou je bábka a
maska v ich rôznych výtvarných modifikáciách a alternatívach, v symbolickom i metaforickommaska v ich rôznych výtvarných modifikáciách a alternatívach, v symbolickom i metaforickom
význame. Od roku 2009 organizuje prehliadku slovenských bábkových divadiel Bábková Žilina.význame. Od roku 2009 organizuje prehliadku slovenských bábkových divadiel Bábková Žilina.

Divadlo PIKI, Pezinok (SK)Divadlo PIKI, Pezinok (SK)
Divadlo PIKI (skratka Podozrivo Ideálna Kočovná Iniciatíva) založili manželia bábkoherciDivadlo PIKI (skratka Podozrivo Ideálna Kočovná Iniciatíva) založili manželia bábkoherci

Katarína Aulitisová a Ľubomír Piktor v roku 1990. Repertoár ich divadla je rozmanitý, tvoria hoKatarína Aulitisová a Ľubomír Piktor v roku 1990. Repertoár ich divadla je rozmanitý, tvoria ho
adaptácie klasických príbehov, autorské hry so súčasnými, často až tabuizovanými témami,adaptácie klasických príbehov, autorské hry so súčasnými, často až tabuizovanými témami,

rodinné predstavenia a zábavné programy. Ich tvorba sa nesústredí iba na bábkové divadlo, alerodinné predstavenia a zábavné programy. Ich tvorba sa nesústredí iba na bábkové divadlo, ale
aj pantomímu, klauniádu a grotesku. Úspešne reprezentujú slovenskú bábkovú scénu, zúčastniliaj pantomímu, klauniádu a grotesku. Úspešne reprezentujú slovenskú bábkovú scénu, zúčastnili
sa na Dňoch slovenskej kultúry v Kanade alebo na festivale Eurokids vo Washingtone v USA.sa na Dňoch slovenskej kultúry v Kanade alebo na festivale Eurokids vo Washingtone v USA.

Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo, Banská Bystrica (SK)Nezávislé divadelné zoskupenie Odivo, Banská Bystrica (SK)
Odivo je jedno z najmladších slovenských nezriaďovaných divadelných zoskupení, ktoré formujúOdivo je jedno z najmladších slovenských nezriaďovaných divadelných zoskupení, ktoré formujú
režisérka Monika Kováčová a herečka, perfomerka, režisérka Mária Danadová. V rámci svojejrežisérka Monika Kováčová a herečka, perfomerka, režisérka Mária Danadová. V rámci svojej

tvorby si prizývajú rôznych hosťujúcich umelcov a vytvárajú rôzne inovatívne autorské a bábkovétvorby si prizývajú rôznych hosťujúcich umelcov a vytvárajú rôzne inovatívne autorské a bábkové
projekty pre všetky vekové kategórie. Vyjadrovací jazyk Odiva dbá na prepracovanú vizuálnuprojekty pre všetky vekové kategórie. Vyjadrovací jazyk Odiva dbá na prepracovanú vizuálnu

zložku, originálnu prácu s bábkou, využíva prvky performancie a živej hudby. Odivo bolo ocenenézložku, originálnu prácu s bábkou, využíva prvky performancie a živej hudby. Odivo bolo ocenené
na mnohých medzinárodných festivaloch, napr. v Bulharsku, Poľsku, Chorvátsku.na mnohých medzinárodných festivaloch, napr. v Bulharsku, Poľsku, Chorvátsku.

  



Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra (SK)Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra (SK)
Vznik bábkového divadla v Nitre je spätý s Krajovým divadlom Nitra (dnes DAB Nitra), pri ktoromVznik bábkového divadla v Nitre je spätý s Krajovým divadlom Nitra (dnes DAB Nitra), pri ktorom

vznikol v roku 1951 profesionálny Bábkový súbor. V 70. a 80. rokoch minulého storočia súbor hosťoval vvznikol v roku 1951 profesionálny Bábkový súbor. V 70. a 80. rokoch minulého storočia súbor hosťoval v
Bulharsku, Egypte, Belgicku, Indii, Iraku i Francúzsku. V roku 1994 sa riaditeľom divadla stal KarolBulharsku, Egypte, Belgicku, Indii, Iraku i Francúzsku. V roku 1994 sa riaditeľom divadla stal Karol
Spišák, po ktorom bolo v roku 2009 pomenované divadlo. V roku 1999 založil festival bábkarskýchSpišák, po ktorom bolo v roku 2009 pomenované divadlo. V roku 1999 založil festival bábkarských

divadelných škôl V4 Stretnutie. Primátor Nitry Jozef Dvonč v roku 2011 udelil divadlu Cenu primátoradivadelných škôl V4 Stretnutie. Primátor Nitry Jozef Dvonč v roku 2011 udelil divadlu Cenu primátora
mesta Nitry za umeleckú činnosť a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí.mesta Nitry za umeleckú činnosť a reprezentáciu mesta doma i v zahraničí.

Nové divadlo, Nitra (SK)Nové divadlo, Nitra (SK)
Nové divadlo vzniklo v máji 2016 odchodom niekoľkých umeleckých osobností, pôvodne pôsobiacichNové divadlo vzniklo v máji 2016 odchodom niekoľkých umeleckých osobností, pôvodne pôsobiacich
v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. V súčasnosti je tvorba divadla situovaná v priestorochv Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. V súčasnosti je tvorba divadla situovaná v priestoroch
nitrianskeho Domu Matice slovenskej. Vo svojich inscenáciách divadlo excerpuje živú hudbu, pohyb,nitrianskeho Domu Matice slovenskej. Vo svojich inscenáciách divadlo excerpuje živú hudbu, pohyb,

herca, bábku, predmet a výtvarný znak. Predstavilo sa na mnohých domácich i zahraničnýchherca, bábku, predmet a výtvarný znak. Predstavilo sa na mnohých domácich i zahraničných
festivaloch. Za svoju činnosť bolo ohodnotené troma nomináciami na ceny Dosky. Herečka Luciafestivaloch. Za svoju činnosť bolo ohodnotené troma nomináciami na ceny Dosky. Herečka Lucia

Korená získala cenu Dosky v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v roku 2017.Korená získala cenu Dosky v kategórii Najlepší ženský herecký výkon v roku 2017.
  

Divadlo Continuo, Malovice (CZ)Divadlo Continuo, Malovice (CZ)
Continuo je renomovaná medzinárodná divadelná skupina. Od roku 1995 sídli a tvorí na vidieku vContinuo je renomovaná medzinárodná divadelná skupina. Od roku 1995 sídli a tvorí na vidieku v
priestoroch usadlosti Švestkový Dvůr, v dedine Malovice,. Jeho tvorbu, na čele s umeleckým šéfom apriestoroch usadlosti Švestkový Dvůr, v dedine Malovice,. Jeho tvorbu, na čele s umeleckým šéfom a

zakladateľom Pavlom Štouračom, je náročné žánrovo pomenovať, divadlo prepája pohybové herectvo szakladateľom Pavlom Štouračom, je náročné žánrovo pomenovať, divadlo prepája pohybové herectvo s
postupmi bábkového divadla, živou hudbou a výraznou výtvarnou štylizáciou. Česká kritika pomenovalapostupmi bábkového divadla, živou hudbou a výraznou výtvarnou štylizáciou. Česká kritika pomenovala
spôsob tvorby Divadla Continuo ako „novú stredoeurópsku snovú obrazivosť“. Okrem tvorby inscenácií vspôsob tvorby Divadla Continuo ako „novú stredoeurópsku snovú obrazivosť“. Okrem tvorby inscenácií v

tradičných divadelných priestoroch, divadlo sa systematicky venuje aj tvorbe site-specific projektov.tradičných divadelných priestoroch, divadlo sa systematicky venuje aj tvorbe site-specific projektov.

Divadlo Líšeň, Brno (CZ)Divadlo Líšeň, Brno (CZ)
Divadlo Líšeň založili Pavla Dombrovská a Luděk Vémola v roku 1998. Do súčasnosti saDivadlo Líšeň založili Pavla Dombrovská a Luděk Vémola v roku 1998. Do súčasnosti sa

prezentuje ako nezávislé, experimentálne divadlo, vo svojej tvorbe pracujúce s bábkami, maskami,prezentuje ako nezávislé, experimentálne divadlo, vo svojej tvorbe pracujúce s bábkami, maskami,
objektmi, pohybovou a zvukovou štylizáciou. Dramaturgia divadla sa orientuje na angažovanéobjektmi, pohybovou a zvukovou štylizáciou. Dramaturgia divadla sa orientuje na angažované
témy, spolupracuje s rómskymi umelcami. Divadlo aktívne sústreďuje svoju činnosť v projektetémy, spolupracuje s rómskymi umelcami. Divadlo aktívne sústreďuje svoju činnosť v projekte

Provokující divadlo, v rámci ktorého vytvára inscenácie angažovaného divadla, uvádza politickéProvokující divadlo, v rámci ktorého vytvára inscenácie angažovaného divadla, uvádza politické
a dokumentárne hry s cieľom donútiť diváka k vytvoreniu si vlastného slobodného názoru.a dokumentárne hry s cieľom donútiť diváka k vytvoreniu si vlastného slobodného názoru.



Lenka Vagnerová & Company, Praha (CZ)Lenka Vagnerová & Company, Praha (CZ)
Tanečné divadlo Lenka Vagnerová & Company založila oceňovaná česká umelkyňa Lenka Vagnerová vTanečné divadlo Lenka Vagnerová & Company založila oceňovaná česká umelkyňa Lenka Vagnerová v

roku 2012. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka, choreografka, režisérka, dramaturgička. Tvorba divadla mároku 2012. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka, choreografka, režisérka, dramaturgička. Tvorba divadla má
špecifický tanečný a divadelný jazyk, prepájajúci prvky tanečného, pohybového, bábkového a činohernéhošpecifický tanečný a divadelný jazyk, prepájajúci prvky tanečného, pohybového, bábkového a činoherného

divadla. Skupina je uznávaná aj v zahraničí, kde získala množstvo významných ocenení, vrátanedivadla. Skupina je uznávaná aj v zahraničí, kde získala množstvo významných ocenení, vrátane
niekoľkých nominácií na Cenu Thálie. Na festivale Bábkarská Bystrica sa predstavuje prvýkrát.niekoľkých nominácií na Cenu Thálie. Na festivale Bábkarská Bystrica sa predstavuje prvýkrát.

  

Divadlo loutek, Ostrava (CZ)Divadlo loutek, Ostrava (CZ)
Divadlo vzišlo z amatérskej bábkovej scény, ktorá sa v roku 1953 profesionalizovala na KrajskéDivadlo vzišlo z amatérskej bábkovej scény, ktorá sa v roku 1953 profesionalizovala na Krajské
divadlo loutek. V počiatkoch ho významne formovali osobnosti Václav Kábrt a Zdeněk Havlíček.divadlo loutek. V počiatkoch ho významne formovali osobnosti Václav Kábrt a Zdeněk Havlíček.
Od roku 2011 je súčasťou divadla aj alternatívna scéna. Od roku 1995 divadlo organizuje jeden zOd roku 2011 je súčasťou divadla aj alternatívna scéna. Od roku 1995 divadlo organizuje jeden z
najväčších renomovaných českých medzinárodných bábkarských festivalov Spectaculo Interesse.najväčších renomovaných českých medzinárodných bábkarských festivalov Spectaculo Interesse.

Na festivale doposiaľ hosťovali divadlá z Belgicka, Bieloruska, Brazílie, Japonska, Kanady,Na festivale doposiaľ hosťovali divadlá z Belgicka, Bieloruska, Brazílie, Japonska, Kanady,
Portugalska, Taiwanu a iných krajín sveta.Portugalska, Taiwanu a iných krajín sveta.

  

Naivní divadlo, Liberec (CZ)Naivní divadlo, Liberec (CZ)
Naivní divadlo v Liberci vzniklo ako Ústřední loutkové divadlo v roku 1949, čím sa považuje za jedno zNaivní divadlo v Liberci vzniklo ako Ústřední loutkové divadlo v roku 1949, čím sa považuje za jedno z

najstarších profesionálnych bábkových divadiel na území vtedajšieho Československa. V minulostinajstarších profesionálnych bábkových divadiel na území vtedajšieho Československa. V minulosti
divadlo formovalo množstvo významných umeleckých osobností, napr. režiséri Pavel Polák, Michaldivadlo formovalo množstvo významných umeleckých osobností, napr. režiséri Pavel Polák, Michal

Dočekal alebo dramaturgička a autorka Iva Peřinová. V súčasnosti divadlo formuje kolektív pod vedenímDočekal alebo dramaturgička a autorka Iva Peřinová. V súčasnosti divadlo formuje kolektív pod vedením
režisérky, herečky a umeleckej šéfky Michaely Homolovej a dramaturga Víta Peřinu. Divadlo organizujerežisérky, herečky a umeleckej šéfky Michaely Homolovej a dramaturga Víta Peřinu. Divadlo organizuje

významný medzinárodný festival profesionálnych bábkových divadiel pre deti predškolského vekuvýznamný medzinárodný festival profesionálnych bábkových divadiel pre deti predškolského veku
Mateřinka.Mateřinka.

  

Puppentheater, Zwickau (DE)Puppentheater, Zwickau (DE)
Na území nemeckého mesta Zwickau sa bábkové divadlo hrávalo už v 16. storočí. Bábková scénaNa území nemeckého mesta Zwickau sa bábkové divadlo hrávalo už v 16. storočí. Bábková scéna
tu bola oficiálne zriadená v roku 1952. Na konci 60. rokov si divadlo začalo budovať renomé aj vtu bola oficiálne zriadená v roku 1952. Na konci 60. rokov si divadlo začalo budovať renomé aj v

zahraničí. V súčasnosti je riaditeľkou a režisérkou divadla Slovenka Monika Gerboc. V jej gescii sazahraničí. V súčasnosti je riaditeľkou a režisérkou divadla Slovenka Monika Gerboc. V jej gescii sa
dramaturgia divadla venuje vzdelávaniu v oblasti divadelnej pedagogiky zameranej na úzkudramaturgia divadla venuje vzdelávaniu v oblasti divadelnej pedagogiky zameranej na úzku

spoluprácu so školami a pedagogickým personálom. Puppentheater je označované za prvé divadlospoluprácu so školami a pedagogickým personálom. Puppentheater je označované za prvé divadlo
v európskom priestore, ktoré v čase pandemickej situácie tvorilo divadlo vo virtuálnej realite.v európskom priestore, ktoré v čase pandemickej situácie tvorilo divadlo vo virtuálnej realite.



Lutkovno gledališče, Ľubľana (SI)Lutkovno gledališče, Ľubľana (SI)
Hlavná slovinská bábková scéna bola zriadená v roku 1948 a nadväzovala na storočnú tradíciuHlavná slovinská bábková scéna bola zriadená v roku 1948 a nadväzovala na storočnú tradíciu

bábkového divadla v Slovinsku. Dramaturgia divadla sa snaží presadzovať kvalitný kultúrny obsah dobábkového divadla v Slovinsku. Dramaturgia divadla sa snaží presadzovať kvalitný kultúrny obsah do
programov vzdelávacích inštitúcií. Divadlo organizuje medzinárodný bábkový festival LUTKE. Popriprogramov vzdelávacích inštitúcií. Divadlo organizuje medzinárodný bábkový festival LUTKE. Popri

divadle vznikla experimentálna platforma BiTeater, v rámci ktorej mladí umelci vytvárajú inscenáciedivadle vznikla experimentálna platforma BiTeater, v rámci ktorej mladí umelci vytvárajú inscenácie
balansujúce medzi klasickým bábkovým divadlom a performanciou. V súčasnosti divadlo vytvárabalansujúce medzi klasickým bábkovým divadlom a performanciou. V súčasnosti divadlo vytvára

inscenácie pre deti, mládež a dospelých. Na našom festivale sa predstavuje prvýkrát.inscenácie pre deti, mládež a dospelých. Na našom festivale sa predstavuje prvýkrát.

Teatr Klinika Lalek (PL)Teatr Klinika Lalek (PL)
Divadlo založili študenti Akademie Sztuk Dramatycznych vo Vroclave v roku 1988. O pár rokovDivadlo založili študenti Akademie Sztuk Dramatycznych vo Vroclave v roku 1988. O pár rokov
neskôr sa skupina presťahovala na vidiek do priestorov bývalej železničnej stanice Wolimierz,neskôr sa skupina presťahovala na vidiek do priestorov bývalej železničnej stanice Wolimierz,
ktorá dnes nesie názov Stacja Wolimierz. Tvorba divadla je špecifická prácou s nadrozmernýmiktorá dnes nesie názov Stacja Wolimierz. Tvorba divadla je špecifická prácou s nadrozmernými

bábkami, strojmi a inými predmetmi. Na tvorbe produkcií spolupracujú vroclavskí umelci sbábkami, strojmi a inými predmetmi. Na tvorbe produkcií spolupracujú vroclavskí umelci s
interným režisérom a umeleckým šéfom divadla Wiktorom Wiktorczykom. Divadlo prezentovalointerným režisérom a umeleckým šéfom divadla Wiktorom Wiktorczykom. Divadlo prezentovalo

svoju tvorbu v Belgicku, Iráne, Číne, na Taiwane, aj na Benátskom karnevale.svoju tvorbu v Belgicku, Iráne, Číne, na Taiwane, aj na Benátskom karnevale.

Traffix Music, Bagnolet (FR)Traffix Music, Bagnolet (FR)
Traffix Music vzniklo v roku 2005. Vo svojej prvej fáze poskytovalo priestor pre rozvoj umelcovTraffix Music vzniklo v roku 2005. Vo svojej prvej fáze poskytovalo priestor pre rozvoj umelcov

súčasnej hudby. V roku 2009 rozšírilo svoje aktivity o produkciu vystúpení novoobjavenýchsúčasnej hudby. V roku 2009 rozšírilo svoje aktivity o produkciu vystúpení novoobjavených
umelcov. Spolupráca s Pascalom Parisotom, ktorý sa vo svojej tvorbe orientuje na mladéumelcov. Spolupráca s Pascalom Parisotom, ktorý sa vo svojej tvorbe orientuje na mladé
publikum, povýšila súbor na vyššiu úroveň. Na základe skúsenosti s Parisotom (ktorýpublikum, povýšila súbor na vyššiu úroveň. Na základe skúsenosti s Parisotom (ktorý

spolupracoval so súborom v rokoch 2009 až 2015 na troch projektoch), Traffix Music sa rozhodlospolupracoval so súborom v rokoch 2009 až 2015 na troch projektoch), Traffix Music sa rozhodlo
orientovať na mladé publikum a tvoriť výhradne hudobné šou.orientovať na mladé publikum a tvoriť výhradne hudobné šou.

Cirka Teater, Trondheim (NO)Cirka Teater, Trondheim (NO)
Cirka Teater založili herečka Anne Marit Sæther a scénograf Gilles Berger v roku 1984. VCirka Teater založili herečka Anne Marit Sæther a scénograf Gilles Berger v roku 1984. V
súčasnosti patrí k jedným z najrenomovanejších súborov na nórskej divadelnej scéne. Jehosúčasnosti patrí k jedným z najrenomovanejších súborov na nórskej divadelnej scéne. Jeho

repertoár obsahuje komorné interiérové, ale aj výpravné open air inscenácie. Divadlo je špecifickérepertoár obsahuje komorné interiérové, ale aj výpravné open air inscenácie. Divadlo je špecifické
svojím divadelným jazykom, tvorbou s objektami, strojmi a bohatou vizuálnou zložkou. Získalosvojím divadelným jazykom, tvorbou s objektami, strojmi a bohatou vizuálnou zložkou. Získalo

viacero domácich a zahraničných cien a jeho produkcie účinkovali na mnohých európskychviacero domácich a zahraničných cien a jeho produkcie účinkovali na mnohých európskych
festivaloch. Na Slovensku účinkuje po prvý raz.festivaloch. Na Slovensku účinkuje po prvý raz.



Atelier divadlo a výchova pro Neslyšící, JAMU, Brno (CZ)Atelier divadlo a výchova pro Neslyšící, JAMU, Brno (CZ)
Janáčkova akademie múzických umění v Brne vznikla v roku 1947 a je pomenovaná po svetovoJanáčkova akademie múzických umění v Brne vznikla v roku 1947 a je pomenovaná po svetovo

uznávanom českom hudobnom skladateľovi Leošovi Janáčkovi. V súčasnosti sa delí na Divadelnú auznávanom českom hudobnom skladateľovi Leošovi Janáčkovi. V súčasnosti sa delí na Divadelnú a
Hudobnú fakultu. Študenti Divadelnej fakulty môžu prezentovať svoju tvorbu v študentskom Studiu Marta.Hudobnú fakultu. Študenti Divadelnej fakulty môžu prezentovať svoju tvorbu v študentskom Studiu Marta.

Fakulta ponúka štúdium napr. v špecializáciách na muzikálové herectvo alebo divadlo a výchovu preFakulta ponúka štúdium napr. v špecializáciách na muzikálové herectvo alebo divadlo a výchovu pre
nepočujúcich. Atelier divadlo a výchova pro Neslyšící založila v roku 1992 česká režisérka Zoja Mikotová.nepočujúcich. Atelier divadlo a výchova pro Neslyšící založila v roku 1992 česká režisérka Zoja Mikotová.

Tento odbor patrí medzi ojedinelé odbory v rámci európskeho divadelného školstva.Tento odbor patrí medzi ojedinelé odbory v rámci európskeho divadelného školstva.

Accademia Teatro Dimitri, Verscio (CH)Accademia Teatro Dimitri, Verscio (CH)
Accademia Teatro Dimitri vzišla z divadla vo Verscio, ktoré bolo založené v roku 1971 aAccademia Teatro Dimitri vzišla z divadla vo Verscio, ktoré bolo založené v roku 1971 a

pomenované po klaunovi Dimitrim. Od svojich počiatkov (1974) sa škola špecializuje na pohybovépomenované po klaunovi Dimitrim. Od svojich počiatkov (1974) sa škola špecializuje na pohybové
divadlo a jeho výskum. Hľadá nové formy vyjadrovacích prostriedkov prepájaním tradičnéhodivadlo a jeho výskum. Hľadá nové formy vyjadrovacích prostriedkov prepájaním tradičného

divadla a cirkusového umenia, zaoberá sa špecifikami commedie dell’arte, pantomímy a tanca. Odivadla a cirkusového umenia, zaoberá sa špecifikami commedie dell’arte, pantomímy a tanca. O
štúdium vo Verscio prejavujú záujem uchádzači a uchádzačky z celého sveta. Na festivale saštúdium vo Verscio prejavujú záujem uchádzači a uchádzačky z celého sveta. Na festivale sa

uvedie po prvýkrát.uvedie po prvýkrát.

Kyjevská národná divadelná, filmová a televízna univerzita I. K. Karpenka-Karého, Kyjev (UA)Kyjevská národná divadelná, filmová a televízna univerzita I. K. Karpenka-Karého, Kyjev (UA)
Kyjevská univerzita je jednou z najstarších univerzít na svete, ponúkajúcich štúdium v oblastiKyjevská univerzita je jednou z najstarších univerzít na svete, ponúkajúcich štúdium v oblasti

umenia. Je pomenovaná po ukrajinskom hercovi a dramatikovi Ivanovi Karpovičovi Karpenkovi-umenia. Je pomenovaná po ukrajinskom hercovi a dramatikovi Ivanovi Karpovičovi Karpenkovi-
Karom. O štúdium na tejto škole prejavujú záujem uchádzači z celého sveta. NiekoľkoKarom. O štúdium na tejto škole prejavujú záujem uchádzači z celého sveta. Niekoľko

absolventov tejto univerzity pôsobilo a pôsobí v prešovskom Divadle Alexandra Duchnoviča.absolventov tejto univerzity pôsobilo a pôsobí v prešovskom Divadle Alexandra Duchnoviča.
Univerzita ponúka štúdium v niekoľkých špecializáciách Divadelného a Filmového a televíznehoUniverzita ponúka štúdium v niekoľkých špecializáciách Divadelného a Filmového a televízneho

umenia. Na festivale sa predstaví po prvý raz.umenia. Na festivale sa predstaví po prvý raz.

Vysoká škola múzických umení, Bratislava (SK)Vysoká škola múzických umení, Bratislava (SK)
Vysoká škola múzických umení v Bratislave vznikla v roku 1959. V 90. rokoch vznikla KatedraVysoká škola múzických umení v Bratislave vznikla v roku 1959. V 90. rokoch vznikla Katedra

bábkarskej tvorby, ktorá sa stala súčasťou dnešnej Divadelnej fakulty. Vedúcou katedry je prof. Idabábkarskej tvorby, ktorá sa stala súčasťou dnešnej Divadelnej fakulty. Vedúcou katedry je prof. Ida
Hledíková. Divadelné štúdio VŠMU disponuje niekoľkými scénami: Divadlo LAB, Štúdio Kaplnka,Hledíková. Divadelné štúdio VŠMU disponuje niekoľkými scénami: Divadlo LAB, Štúdio Kaplnka,

Štúdio Burkovňa a Štúdio 1. Na týchto scénach sa prezentujú študentské projekty fakulty. PriestorŠtúdio Burkovňa a Štúdio 1. Na týchto scénach sa prezentujú študentské projekty fakulty. Priestor
Štúdia 1 je primárne určený pre prezentáciu bábkarských projektov.Štúdia 1 je primárne určený pre prezentáciu bábkarských projektov.





VÝSTAVAVÝSTAVA

V súvislosti so stým výročím uvedenia prvej profesionálnej inscenácie na pôde SlovenskéhoV súvislosti so stým výročím uvedenia prvej profesionálnej inscenácie na pôde Slovenského
národného divadla v Bratislave vznikol projekt národného divadla v Bratislave vznikol projekt Rok slovenského divadla 2020Rok slovenského divadla 2020, v rámci ktorého bola, v rámci ktorého bola

usporiadaná usporiadaná výstava výstava Divadelného ústavu Bratislava v spolupráci so SNM – Historické múzeum podDivadelného ústavu Bratislava v spolupráci so SNM – Historické múzeum pod
názvom názvom Divadelné storočie – stopy a postojeDivadelné storočie – stopy a postoje..

Výstava detailne mapovala Výstava detailne mapovala sto rokov profesionálneho divadla na Slovenskusto rokov profesionálneho divadla na Slovensku a prepájala ho so a prepájala ho so
súvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľovala jeho hlavné smery, udalosti a osobnostisúvislosťami, ktoré predchádzali jeho vzniku. Odhaľovala jeho hlavné smery, udalosti a osobnosti

od začiatkov až po súčasnosť a zvýrazňovala tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviacod začiatkov až po súčasnosť a zvýrazňovala tie kultúrno-spoločenské udalosti, ktoré najviac
vplývali na jeho rozvoj. Výstavu pripravil vplývali na jeho rozvoj. Výstavu pripravil trinásťčlenný kurátorský tímtrinásťčlenný kurátorský tím renomovaných teatrológov renomovaných teatrológov

a divadelných historikov. Výstava mala svoje čestné miesto v priestoroch a divadelných historikov. Výstava mala svoje čestné miesto v priestoroch Bratislavského hraduBratislavského hradu a a
bola prístupná verejnosti od 28. februára 2020 do 5. septembra 2021. Súčasťou výstavy bola aj bola prístupná verejnosti od 28. februára 2020 do 5. septembra 2021. Súčasťou výstavy bola aj sekciasekcia

bábkového divadlabábkového divadla, ktorá bude opäť sprístupnená fanúšikom a fanúšičkám slovenského divadla, ktorá bude opäť sprístupnená fanúšikom a fanúšičkám slovenského divadla
počas Bábkarskej Bystrice 2022!počas Bábkarskej Bystrice 2022!

Foto: Matej HakárFoto: Matej Hakár

Bábkové divadlo sa na Slovensku vyvíjalo odBábkové divadlo sa na Slovensku vyvíjalo od
pohyblivých figúr slúžiacich na pohyblivých figúr slúžiacich na náboženskénáboženské

obradyobrady cez ľudové zvyky, kočovných bábkarov cez ľudové zvyky, kočovných bábkarov
po spolkové divadlá až k divadlámpo spolkové divadlá až k divadlám

profesionálnym. Popri detskom začaloprofesionálnym. Popri detskom začalo
oslovovať aj dospelého diváka, využívali saoslovovať aj dospelého diváka, využívali sa

rôzne typy bábokrôzne typy bábok a postupne sa prešlo k a postupne sa prešlo k
odkrytému vodeniu, ktorému popriodkrytému vodeniu, ktorému popri

antiiluzívnosti dominuje antiiluzívnosti dominuje hravosťhravosť, , metafora metafora aa
partnerský vzťah herca a bábkypartnerský vzťah herca a bábky..

Sekcia bábkového divadla, ktorá jeSekcia bábkového divadla, ktorá je
prezentovaná vo výstavných priestorochprezentovaná vo výstavných priestoroch

Štátnej vedeckej knižnice v Banskej BystriciŠtátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici na na
Lazovnej ulici, vychádza z výstavy, ktorúLazovnej ulici, vychádza z výstavy, ktorú

pripravil pripravil Divadelný ústav v BratislaveDivadelný ústav v Bratislave k Roku k Roku
slovenského divadla 2020. Výstava pripomínalaslovenského divadla 2020. Výstava pripomínala
100. výročie založenia Slovenského národného100. výročie založenia Slovenského národného  

divadla, ale aj 190. výročie uvedenia prvéhodivadla, ale aj 190. výročie uvedenia prvého  
prvého ochotníckeho predstavenia na našom území. Naša výstava je koncipovaná v prvého ochotníckeho predstavenia na našom území. Naša výstava je koncipovaná v dvoch líniáchdvoch líniách – –

základnejzákladnej, v ktorej sa návštevník zoznámi s históriou bábkového divadla na Slovensku, a , v ktorej sa návštevník zoznámi s históriou bábkového divadla na Slovensku, a sekundárnejsekundárnej,,
venujúcej sa najhrávanejšiemu textu kočovných bábkarov venujúcej sa najhrávanejšiemu textu kočovných bábkarov FaustoviFaustovi. Ten si našiel svoje miesto aj v. Ten si našiel svoje miesto aj v

repertoároch súčasných bábkových divadiel. Návštevníkov a návštevníčky osloví svet historických arepertoároch súčasných bábkových divadiel. Návštevníkov a návštevníčky osloví svet historických a
súčasných bábok a divadielok, málokedy prístupný v takejto podobe na jednom mieste a v čase.súčasných bábok a divadielok, málokedy prístupný v takejto podobe na jednom mieste a v čase.

Krásne bábky sú zapožičané z Krásne bábky sú zapožičané z Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý KameňMúzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, z , z Múzea DivadelnéhoMúzea Divadelného
ústavuústavu a z  a z Bábkového divadla na RázcestíBábkového divadla na Rázcestí..

Výstavu si môže návštevník pozrieť Výstavu si môže návštevník pozrieť od 8. septembra do 21. októbra 2022od 8. septembra do 21. októbra 2022..



VZDELÁVANIEVZDELÁVANIE
DIVADLOMDIVADLOM

Našu hlavnú tému zosobňuje na ideovom plagáte Našu hlavnú tému zosobňuje na ideovom plagáte Našu hlavnú tému zosobňuje na ideovom plagáte taška, obyčajný ruksaktaška, obyčajný ruksaktaška, obyčajný ruksak. Téma je. Téma je. Téma je
veľmi košatá, vyvíja sa dlhé roky, ak nie desaťročia. Pokiaľ vezmeme do úvahy myšlienkyveľmi košatá, vyvíja sa dlhé roky, ak nie desaťročia. Pokiaľ vezmeme do úvahy myšlienkyveľmi košatá, vyvíja sa dlhé roky, ak nie desaťročia. Pokiaľ vezmeme do úvahy myšlienky
J. A. KomenskéhoJ. A. KomenskéhoJ. A. Komenského zo 17. storočia, alebo  zo 17. storočia, alebo  zo 17. storočia, alebo Johan HuizingaJohan HuizingaJohan Huizinga o význame hry zo o význame hry zo o význame hry zo
začiatku 20. storočia, tak siaha hlboko do histórie a potvrdzuje známe pravidlo, žezačiatku 20. storočia, tak siaha hlboko do histórie a potvrdzuje známe pravidlo, žezačiatku 20. storočia, tak siaha hlboko do histórie a potvrdzuje známe pravidlo, že
mnoho tém a myšlienok sa opakuje stáročia a menia sa len prostriedky. Napriek tomu,mnoho tém a myšlienok sa opakuje stáročia a menia sa len prostriedky. Napriek tomu,mnoho tém a myšlienok sa opakuje stáročia a menia sa len prostriedky. Napriek tomu,
venujeme sa tejto téme pilotne na našom festivale v roku 2022 a otvárame venujeme sa tejto téme pilotne na našom festivale v roku 2022 a otvárame venujeme sa tejto téme pilotne na našom festivale v roku 2022 a otvárame diskusiu odiskusiu odiskusiu o
spolupráci medzi školami a kultúrnymi/divadelnými inštitúciamispolupráci medzi školami a kultúrnymi/divadelnými inštitúciamispolupráci medzi školami a kultúrnymi/divadelnými inštitúciami na inej báze, ako býva na inej báze, ako býva na inej báze, ako býva
zvykom. Počas festivalu vám predstavíme fungovanie zvykom. Počas festivalu vám predstavíme fungovanie zvykom. Počas festivalu vám predstavíme fungovanie vzdelávania divadlom v rôznychvzdelávania divadlom v rôznychvzdelávania divadlom v rôznych
krajinách Európykrajinách Európykrajinách Európy. V tomto čísle Zvestí vám priblížme ojedinelý a mimoriadne. V tomto čísle Zvestí vám priblížme ojedinelý a mimoriadne. V tomto čísle Zvestí vám priblížme ojedinelý a mimoriadne
úspešný projekt úspešný projekt úspešný projekt Kultúrny ruksak v NórskuKultúrny ruksak v NórskuKultúrny ruksak v Nórsku. O jeho konkrétnych výsledkoch bude. O jeho konkrétnych výsledkoch bude. O jeho konkrétnych výsledkoch bude
informovať informovať informovať Ragnhild TronstadRagnhild TronstadRagnhild Tronstad z Nórska, zástupkyňa projektu Kulturtanken. z Nórska, zástupkyňa projektu Kulturtanken. z Nórska, zástupkyňa projektu Kulturtanken.

DIVADLO NADIVADLO NA
KAŽDÝ DEŇKAŽDÝ DEŇ

EVERYDAYEVERYDAY
THEATRETHEATRE

THEATRE INTHEATRE IN
EDUCATIONEDUCATION

Projekt vznikol v Nórsku v roku Projekt vznikol v Nórsku v roku Projekt vznikol v Nórsku v roku 200120012001. Ruksak je v Nórsku považovaný za. Ruksak je v Nórsku považovaný za. Ruksak je v Nórsku považovaný za
jeden z jeden z jeden z národných symbolovnárodných symbolovnárodných symbolov. Kultúrny ruksak je národný projekt spájajúci aspekt. Kultúrny ruksak je národný projekt spájajúci aspekt. Kultúrny ruksak je národný projekt spájajúci aspekt
kultúry a umenia s aspektom školským, vzdelávacím. V Nórsku je zameraný nakultúry a umenia s aspektom školským, vzdelávacím. V Nórsku je zameraný nakultúry a umenia s aspektom školským, vzdelávacím. V Nórsku je zameraný na
základné a stredné školyzákladné a stredné školyzákladné a stredné školy. Cieľom Kultúrneho ruksaku je ponúkať mladým ľuďom. Cieľom Kultúrneho ruksaku je ponúkať mladým ľuďom. Cieľom Kultúrneho ruksaku je ponúkať mladým ľuďom
rozmanitú škálu kultúrnych a umeleckých zážitkov, vzbudzovať a viesť ich krozmanitú škálu kultúrnych a umeleckých zážitkov, vzbudzovať a viesť ich krozmanitú škálu kultúrnych a umeleckých zážitkov, vzbudzovať a viesť ich k
celoživotnému záujmu o kultúrny aspekt, zapájať ich do rôznych tvorivých činností aceloživotnému záujmu o kultúrny aspekt, zapájať ich do rôznych tvorivých činností aceloživotnému záujmu o kultúrny aspekt, zapájať ich do rôznych tvorivých činností a
kultúrne sa rozvíjaťkultúrne sa rozvíjaťkultúrne sa rozvíjať...

The Cultural Rucksack (v nórčine Kulturtanken)The Cultural Rucksack (v nórčine Kulturtanken)The Cultural Rucksack (v nórčine Kulturtanken)

V Nórsku sa realizuje tento projekt na princípe V Nórsku sa realizuje tento projekt na princípe V Nórsku sa realizuje tento projekt na princípe návštevnávštevnávštev
umelcov/umelkýň v školských zariadeniachumelcov/umelkýň v školských zariadeniachumelcov/umelkýň v školských zariadeniach, ktorí tu strávia kratšie, ktorí tu strávia kratšie, ktorí tu strávia kratšie
alebo dlhšie obdobie. Cieľom návštev je zabezpečiť žiakom/žiačkamalebo dlhšie obdobie. Cieľom návštev je zabezpečiť žiakom/žiačkamalebo dlhšie obdobie. Cieľom návštev je zabezpečiť žiakom/žiačkam
počas školskej dochádzky počas školskej dochádzky počas školskej dochádzky prístup k profesionálnej kultúre a umeniu voprístup k profesionálnej kultúre a umeniu voprístup k profesionálnej kultúre a umeniu vo
vysokej kvalitevysokej kvalitevysokej kvalite. Aktivity na území školy by mali byť. Aktivity na území školy by mali byť. Aktivity na území školy by mali byť
širokospektrálne a dotýkať sa rôznych druhov umenia – divadla,širokospektrálne a dotýkať sa rôznych druhov umenia – divadla,širokospektrálne a dotýkať sa rôznych druhov umenia – divadla,
hudby, tanca, výtvarného umenia, filmu i literatúry. Tieto kreatívnehudby, tanca, výtvarného umenia, filmu i literatúry. Tieto kreatívnehudby, tanca, výtvarného umenia, filmu i literatúry. Tieto kreatívne
stretnutia by mali byť prirodzene stretnutia by mali byť prirodzene stretnutia by mali byť prirodzene začlenené do vyučovacieho procesuzačlenené do vyučovacieho procesuzačlenené do vyučovacieho procesu a a a
mali by pomôcť integrovať umenie a kultúru v učebných osnovách.mali by pomôcť integrovať umenie a kultúru v učebných osnovách.mali by pomôcť integrovať umenie a kultúru v učebných osnovách.

Projekt sa stal inšpiratívnym a atraktívnym aj pre ďalšie krajiny sveta, ktoré podľaProjekt sa stal inšpiratívnym a atraktívnym aj pre ďalšie krajiny sveta, ktoré podľaProjekt sa stal inšpiratívnym a atraktívnym aj pre ďalšie krajiny sveta, ktoré podľa
vlastných podmienok pripravili osobitý program vzdelávania divadlom a spoluprácevlastných podmienok pripravili osobitý program vzdelávania divadlom a spoluprácevlastných podmienok pripravili osobitý program vzdelávania divadlom a spolupráce
škôl a kultúrnych inštitúcií. Jedným z nich je škôl a kultúrnych inštitúcií. Jedným z nich je škôl a kultúrnych inštitúcií. Jedným z nich je Theatre in education v AnglickuTheatre in education v AnglickuTheatre in education v Anglicku,,,
TheaterSchule v NemeckuTheaterSchule v NemeckuTheaterSchule v Nemecku, rovnaké ciele sa snažia napĺňať aj organizácie, rovnaké ciele sa snažia napĺňať aj organizácie, rovnaké ciele sa snažia napĺňať aj organizácie
FIDEA (The Finnish Drama/Theatre Education Association) voFIDEA (The Finnish Drama/Theatre Education Association) voFIDEA (The Finnish Drama/Theatre Education Association) vo
FínskuFínskuFínsku alebo  alebo  alebo Kulturni bazar v SlovinskuKulturni bazar v SlovinskuKulturni bazar v Slovinsku a iné. Počas 23. ročníka a iné. Počas 23. ročníka a iné. Počas 23. ročníka
Bábkarskej Bystrice sa uskutoční Bábkarskej Bystrice sa uskutoční Bábkarskej Bystrice sa uskutoční medzinárodná panelová diskusiamedzinárodná panelová diskusiamedzinárodná panelová diskusia na tému na tému na tému
formálneho a neformálneho vzdelávania a možnosti integrovania kultúrnych princípovformálneho a neformálneho vzdelávania a možnosti integrovania kultúrnych princípovformálneho a neformálneho vzdelávania a možnosti integrovania kultúrnych princípov   



VZDELÁVANIEVZDELÁVANIE
DIVADLOMDIVADLOM

do učebných osnov. Diskusie sa zúčastnia výnimočné osoby, zástupkyne jednotlivýchdo učebných osnov. Diskusie sa zúčastnia výnimočné osoby, zástupkyne jednotlivýchdo učebných osnov. Diskusie sa zúčastnia výnimočné osoby, zástupkyne jednotlivých
organizácií pracujúcich v intenciách Kultúrneho ruksaku, ktoré nám predstavia systémorganizácií pracujúcich v intenciách Kultúrneho ruksaku, ktoré nám predstavia systémorganizácií pracujúcich v intenciách Kultúrneho ruksaku, ktoré nám predstavia systém
práce svojich organizácií – práce svojich organizácií – práce svojich organizácií – Tintti KarppinenTintti KarppinenTintti Karppinen (FIDEA, Fínsko), (FIDEA, Fínsko), (FIDEA, Fínsko),
Ragnhild TronstadRagnhild TronstadRagnhild Tronstad (Kulturtanken, Nórsko),  (Kulturtanken, Nórsko),  (Kulturtanken, Nórsko), Špela Šinigoj Špela Šinigoj Špela Šinigoj (Kulturni bazar,(Kulturni bazar,(Kulturni bazar,
Slovinsko), Slovinsko), Slovinsko), zástupcovia/kyne Česka a Slovenskazástupcovia/kyne Česka a Slovenskazástupcovia/kyne Česka a Slovenska s cieľom pomenovať súčasný stav v s cieľom pomenovať súčasný stav v s cieľom pomenovať súčasný stav v
našich krajinách.našich krajinách.našich krajinách.

DIVADLO NADIVADLO NA
KAŽDÝ DEŇKAŽDÝ DEŇ

EVERYDAYEVERYDAY
THEATRETHEATRE

THEATRE INTHEATRE IN
EDUCATIONEDUCATION

Rovnako vznikajú dve línie Rovnako vznikajú dve línie Rovnako vznikajú dve línie podcastov podcastov podcastov venujúce sa danej téme. Predfestivalovévenujúce sa danej téme. Predfestivalovévenujúce sa danej téme. Predfestivalové
podcasty mapujúce situáciu na Slovensku s osobnosťami divadla a školstva napodcasty mapujúce situáciu na Slovensku s osobnosťami divadla a školstva napodcasty mapujúce situáciu na Slovensku s osobnosťami divadla a školstva na
Slovensku s názvom Slovensku s názvom Slovensku s názvom Nastolenie témyNastolenie témyNastolenie témy, a počas festivalu podcasty s účastníkmi/, a počas festivalu podcasty s účastníkmi/, a počas festivalu podcasty s účastníkmi/
účastníčkami o situácií formálneho a neformálneho vzdelávania v danej krajineúčastníčkami o situácií formálneho a neformálneho vzdelávania v danej krajineúčastníčkami o situácií formálneho a neformálneho vzdelávania v danej krajine
(Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Poľsko a Ukrajina).(Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Poľsko a Ukrajina).(Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Poľsko a Ukrajina).

KOMPLETNÝ PROGRAM
KOMPLETNÝ PROGRAM

FESTIVALU ZVEREJNÍME A
FESTIVALU ZVEREJNÍME A

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
PREDPREDAJ VSTUPENIEK

SPUSTÍME UŽ 29. AUGUSTA!
SPUSTÍME UŽ 29. AUGUSTA!



Počas letných prázdnin prešloPočas letných prázdnin prešlo
niekoľko priestorov divadlaniekoľko priestorov divadla
svojou premenou. Na výmenesvojou premenou. Na výmene
podláh vo foyeri a divadelnej kaviarni sa podieľala firma EURO-MONT SK s.r.o.,podláh vo foyeri a divadelnej kaviarni sa podieľala firma EURO-MONT SK s.r.o.,
priestory foyeru a Teátria vymaľoval Jozef Sedlák a nové tapety, ozbodujúcepriestory foyeru a Teátria vymaľoval Jozef Sedlák a nové tapety, ozbodujúce
steny divadelnej kaviarne sme objednávali z firmy Dimex - Slovensko s.r.o. Stenysteny divadelnej kaviarne sme objednávali z firmy Dimex - Slovensko s.r.o. Steny
tapetovali naše zamestnankyne a zamestnanci z ateliérov a technického úseku,tapetovali naše zamestnankyne a zamestnanci z ateliérov a technického úseku,
pod vedením vedúcej ateliéru Katky Mažáryovej.pod vedením vedúcej ateliéru Katky Mažáryovej.

Počas leta sme uskutočnili niekoľko výjazdových predstavení a pred sebou mámePočas leta sme uskutočnili niekoľko výjazdových predstavení a pred sebou máme
už len posledný pár, a to 27. augusta v Zálesí, kde sa na podujatí Záleskáuž len posledný pár, a to 27. augusta v Zálesí, kde sa na podujatí Záleská
divadelná púť predstavia inscenácie divadelná púť predstavia inscenácie O sliepke, ktorá sa nevzdala O sliepke, ktorá sa nevzdala a a Cyber CyranoCyber Cyrano..

Na konci sezóny 2021/2022 sme úspešne odpremiérovali posledný titul predošlejNa konci sezóny 2021/2022 sme úspešne odpremiérovali posledný titul predošlej
sezóny - sezóny - O prvom rozprávkaroviO prvom rozprávkarovi, v réžii Mariána Pecka., v réžii Mariána Pecka.

22. augusta sa začal skúšobný proces inscenácie 22. augusta sa začal skúšobný proces inscenácie Veľká cestaVeľká cesta v réžii Michaely v réžii Michaely
Homolovej, a. h. Premiéra je naplánovaná týždeň po festivale, 9. októbra 2022.Homolovej, a. h. Premiéra je naplánovaná týždeň po festivale, 9. októbra 2022.

Bol zverejnený prvý rozhovor s riaditeľkou festivalu Bábkarská Bystrica 2022,Bol zverejnený prvý rozhovor s riaditeľkou festivalu Bábkarská Bystrica 2022,
ivetou Škripkovou. Prečítať si ho môžete v najnovšom vydaní časopisu ivetou Škripkovou. Prečítať si ho môžete v najnovšom vydaní časopisu Náš krajNáš kraj (č. (č.
8/2022, XIII. ročník, 22. 8. 2022), ktoré vydáva BBSK.8/2022, XIII. ročník, 22. 8. 2022), ktoré vydáva BBSK.

Koncom júna nás navštívil pán Karol Zaremba ml., syn zakladajúceho člena aKoncom júna nás navštívil pán Karol Zaremba ml., syn zakladajúceho člena a
herca umeleckého súboru Krajského Bábkového divadla. Venoval nám fotky zherca umeleckého súboru Krajského Bábkového divadla. Venoval nám fotky z
predstavení a života divadla v 60. rokoch, ktoré ostali v otcovej pozostalosti. Súpredstavení a života divadla v 60. rokoch, ktoré ostali v otcovej pozostalosti. Sú
veľmi cenné. ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE!veľmi cenné. ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE!

... nuž, a čo je nové v našom BDNR?... nuž, a čo je nové v našom BDNR? JEDNOUJEDNOU
VETOUVETOU

Foto: Jaroslav VoľanskýFoto: Jaroslav Voľanský
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