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10.00 – 17.00, Námestie
TULIPstan, výtvarný workshop a výstava 

projektu Darujem ti tulipán * Mlyny

11.00 – 17.00, Centrum mesta 
Parking day, umenie na parkovacích plochách, 
akcie a inštalácie: M. Vakula: Manuály na použitie 
verejného priestoru, projekt Karavan, projekt Verej-
ný podstavec, projekt Darujem ti tulipán, výtvarná 
skupina viloerik, Súkromné konzervatórium, SZUŠ 
H. Madariovej, Literárno-dramatický odbor ZUŠ 
J. Rosinského

 16.30 – 17.15, Námestie 
Barcode Dj’s, audiovizuálna akcia

17.45 – 19.00, Námestie 
Komorný orchester ZOE, 

Vivaldi – Piazzolla: 8 ročných období  
* foyer DAB

19.30 – 20.30, Námestie 
Koncert bicích nástrojov
Súkromné konzervatórium v Nitre 20.30 – 20.50, Námestie 

Sense of Fire, Festival Tina B. (CZ), ohňová show

21.00 – 24.00, Námestie – šapitó
Majster a Margaréta, Teatro Tatro (Festival Plus)

  Piatok 26. 9. 2014  

  Sobota 27. 9. 2014  
12.00 – 18.00, Námestie

 TULIPstan, výtvarná dielňa a výstava 
projektu Darujem ti tulipán * Mlyny

13.00 – 15.21, Čitáreň SD
 Veľká nádhera (IT, FR, 2013, 141´)  

Kinoklub Tatra Nitra - Kino Film Europe

13.00 – 18.00, Námestie 
Projekt Karavan, 
prezentácia workshopu

15.30 – 16.15, Námestie
Voda pre morské panny Ryba Rohatá 
alebo Toto nie je ryba, Bábkové divadlo 

Žilina, pouličná rozprávka 
* Mlyny

16.00 – 18.00, Bunka 
Fórum na ulici, diskusia a prezentácia diel 
a projektov súčasného umenia, autori: M. Stanová, 
M. Kochan, projekt Visible data, projekt Verejný 
podstavec, projekt Karavan 

16.30 – 18.30, Námestie
Rádio Bolehlav – Načo umenie?, 

Depresivní děti touží po penězích (CZ),  
improvizované rozhlasové štúdio vo 

verejnom priestore * Múzeum

18.00 – 19.00, Námestie
Načo (súčasné) umenie?, komentovaná 
prehliadka festivalových výtvarných inštalácií 
(začiatok prehliadky od Bunky na pešej zóne)

18.00 – 18.30, Námestie
Barcode Dj’s, audiovizuálna akcia

  biela noc, Sobota 27. 9. 2014  
18.30 – 19.40, Galéria

Contemporary quartet
koncert sláčikového kvarteta

19.45 – 20.30, Galéria
Na/Čo je scénografia, prehliadka výstavy  
Jozefa Cillera s autorským komentárom 

20.00 – 20.40, Synagóga
Chlapci, ktorí sa radi hrajú s bábikami, ALT@RT 

(CZ), T. Ondrová, P. Šavel, súčasný tanec (Festival Plus)

20.00 – 21.37, kinoBUNKA
Väzenie umenia (CZ, 2013, 97´) 
* Antikvariát

20.30 – 22.30, Galéria
motionOcean.org, Festival Tina B. (CZ), mapping

20.30 – 22.30, Galéria 
Umenie a veda, Festival Tina B. (CZ),  
projekcia videofilmov  20.30 – 23.30, Múzeum 

Rádio Bolehlav – Načo umenie?, 
 Depresivní děti touží po penězích (CZ), 

improvizované rozhlasové štúdio

21.00 – 24.00, Námestie – šapitó
Majster a Margaréta, Teatro Tatro (Festival Plus)

  nedeľa 28. 9. 2014  
10.00 – 10.25, Čitáreň SD 

Farbatolárium, Bábkové divadlo na Rázcestí, 
predstavenie pre batoľatá

11.30 – 11.55, Čitáreň SD 
Farbatolárium, Bábkové divadlo na Rázcestí, 
predstavenie pre batoľatá

12.00 – 18.00, Námestie
TULIPstan, výtvarná dielňa a výstava  

projektu Darujem ti tulipán * Mlyny
13.00 – 18.00, Námestie
Projekt Karavan, prezentácia workshopu

15.30 – 18.00, Námestie 
Načo Fantázia?, súťaže a hry s Detským  

táborom Fantázia

15.30 – 16.20, Námestie
Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou 
a O Dobromilovi a Lenimírovi, Bábkové 
divadlo na Rázcestí * Mlyny16.00 – 16.55, SD Tatra

2’16” a pol: Vesmírna odysea,  
Stanica Žilina – Záriečie  

(Festival Plus)

17.00 – 17.30, Námestie
Súťaže a hry s Penamom * Mlyny

17.00 – 18.00, Centrum mesta
Aj toto je umenie, komentovaná prehliadka 
zabudnutých umeleckých diel a objektov v meste 
(začiatok prehliadky od fontány na námestí)17.45 – 18.35, Mlyny

Dve rozprávky na brušku: O Jurkovi s kozou 
a O Dobromilovi a Lenimírovi,  

Bábkové divadlo na Rázcestí
18.00 – 19.00, Námestie
Dominika Titková & friends, 
veľká latino show, samba, salsa, rumba, cha-cha

19.30 – 20.20, Námestie
Pri stene, Divadlo Continuo (CZ), pohybové  

a výtvarné pouličné predstavenie 
21.30 – 00.30, Námestie – šapitó 
Majster a Margaréta, Teatro Tatro  (Festival Plus)

 SPrievodný Program 
iné_námestie / umenie vo verejnom priestore – pouličné podujatia  
z oblasti súčasného divadla, tanca, hudby, výtvarného umenia a FEST_market na Svätoplukovom 
námestí a pešej zóne
iné_námestie / rodinné popoludnie – pouličné divadelné predstavenia,  
workshopy, dielne a hry pre deti a ich rodičov
Festival deťom – divadelné predstavenia pre deti a ich rodičov a pre školy  
(organizovaná účasť: 0949 85 33 33, ticket@nitrafest.sk)
Biela noc – nočná prehliadka výstav Nitrianskej galérie, Ponitrianskeho múzea  
a Synagógy a podujatia v uliciach centra mesta

skratky hracích miest: Svätoplukovo námestie, pešia zóna = Námestie, projekt BUNKA = Bunka, 
Synagóga v Nitre = Synagóga, Nitrianska galéria = Galéria, Ponitrianske múzeum = Múzeum, 
Divadlo Andreja Bagara = DAB, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre = SD, Nákupno-zábavné centrum 
Galéria Mlyny Nitra = Mlyny, Antikvariát s Libressom pod Vŕškom = Antikvariát
* = označenie náhradného priestoru v prípade nepriaznivého počasia

VSTUpeNKy NA poDUjATiA FeSTiVAl plUS Sú V preDAji NA www.NiTrAFeST.SK

  Pondelok 29. 9. 2014  
10.00 – 10.55, SD Tatra

2’16” a pol: Vesmírna odysea,  
Stanica Žilina – Záriečie (Festival Plus)

11.00 – 12.24, Čitáreň SD
Liv & Ingmar (NO, GB, IN, 2012, 84´), 
Kinoklub Tatra Nitra - Kino Film Europe

  diSkuSie, Prezentácie    
Načo umenie? verejná debata s odborníkmi 
o postavení a význame umenia  
27. 9. 2014, 11.00 – 13.30, šapitó Teatro Tatro 
vstup voľný, možná registrácia vopred

Raňajky s...
27. 9., 10.00, šapitó Teatro Tatro 
diskusia s Herbertom Fritschom
28. 9. – 29. 9.2014, od 10.00, Meeting Point 
festivalu – foyer DAB
diskusie s tvorcami o inscenáciách 
predchádzajúceho dňa
vstup voľný

Každá spoločnosť potrebuje umenie 
študentský diskusný duel v spolupráci 
so Slovenskou debatnou asociáciou 
30. 9. 2014, 10.00 – 11.00, DAB Štúdio
pre študentov a pedagógov nitrianskych škôl  
i pre verejnosť

Načo divadlo? / Sprítomňovanie divadelnej 
minulosti
30. 9. 2014, 11.00 – 12.00, DAB Štúdio 
prezentácia DVD Divadelného ústavu 
o 9 inscenáciách drámy Herodes a Herodias 
v slovenských profesionálnych divadlách 
a informácia o možnostiach využívania databázy 
Divadelného ústavu pre pedagógov nitrianskych 
škôl, účastníkov festivalu i pre verejnosť

FeSt_market 

27. 9. 2014, 11.00 – 21.00,  
28. 9. 2014, 11.00 – 19.00, Námestie
predaj výrobkov súčasnej módy, umenia a dizajnu, 
kreatívna tvorba, oddych, kultúrne podujatia, 
festivalové dobroty / Asociácia Divadelná Nitra, 
Čerstvé ovocie, n.o. 

výtvarné umenie 
výstavy, inštalácie, akcie, workshopy

2. 9. – 1. 10. 2014, Centrum mesta,  
Aj toto je umenie, interaktívna vizuálna akcia, 
autori: Asociácia Divadelná Nitra, projekt BUNKA 

2. 9. – 1. 10. 2014, Centrum mesta,  
Art in City(light), diela súčasných umelcov 
na reklamných plochách: M. Stanová, M. Lányi, 
S. Masár, projekt Visible data
2. 9. – 2. 10. 2014, Galéria,  
Na/Čo je scénografia, výstava scénického 
výtvarníka Jozefa Cillera
12. – 15. 9. 2014, Nám. Alexandra Dubčeka, 
Hradný kopec, Bratislava,  
Tulipán na zelenej lúke 2 – Načo umenie?, 
prostredie, výtvarný happening projektu Darujem 
ti tulipán
21. – 29. 9. 2014, Mlyny, 
Umenie nevidiacich detí – Načo umenie?, 
výstava fotografií a textov o tvorbe nevidiacich 
a slabozrakých detí projektu Darujem ti tulipán 
a Veroniky Bajnóciovej, odborné vedenie: Elena Kárová

26. – 30. 9. 2014, Námestie, Tulipán na 
zelenej lúke 3 – Načo umenie?, prostredie, 
výtvarný happening projektu Darujem ti tulipán
26. 9. – 29. 9. 2014, Námestie 
Skeleton, inštalácia, autor: Matúš Lányi
projekt Karavan, inštalácia výsledkov 
animačných workshopov, autori projektu: Daniela 
Krajčová, Oto Hudec
Verejný podstavec – Peniaze nie sú kapitál, 
inštalácia, autor: Martin Kochan

Manuály na použitie verejného priestoru, 
inštalácia, autor: Matej Vakula
Totem / Festival Tina B. (CZ), skulptura, autor: 
Matyáš Hruška
Výklad Kupecká 7 
Videolekcia, videoinštalácia, autor: Eja Devečková
LED TYPE: Sila kontextu, inštalácia z led panelov, 
autor: Tomáš Svoboda
Bunka 
Knižná búdka, inštalácia projektu Ďakujem, sused

umenie
Festival podporili 

Nitriansky 
samosprávny kraj

Hlavní mediálni partneri 

mediálni partneri 

Partneri 

www.renault-ttcar.sk

Agrokomplex – Výstavníctvo, Archeologický ústav SAV, Arriva Nitra a.s., Lemus – združenie, Mestské služby, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vysoká škola múzických umení v Bratislave

21.00 - 22.30, DAB - Štúdio, Dosky 2014, 
Divadelné ocenenia sezóny, len na pozvánky



 hlavný Program 
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlín, NEMECKO  
Herbert Fritsch

bez názvu č. 1 // oPera herberta FritScha
réžia: Herbert Fritsch  
26. 9. 2014, 18.30 – 20.00, DAB – Veľká sála, bez prestávky
jazyk: bez textu     € 17 / 15 / 10
Raňajky s... režisérom, 27. 9. 2014, 10.00, šapitó Teatro Tatro

Nekupujte si vstupenky na toto predstavenie, ak nemáte zmysel pre čistú 
radosť z hry a vlastnej fantázie. Ak neviete oceniť humor improvizácií podivné-
ho orchestra zloženého zo syntetizátorov, gitár a hracích skriniek. Ak neznášate 
komickú operu či nemú grotesku – bez slov, bez príbehu, bez názvu. Toto inte-
ligentné a zábavné predstavenie pôsobí ako „uctievanie nezmyselnosti, ospe-
vovanie nádhernej zbytočnosti umenia a tým zároveň aj najkrajšie preukázanie 
jeho oprávnenej existencie“. Slávne berlínske Volksbühne opäť na Slovensku!

Slovenské komorné divadlo Martin, SLOVENSKO       www.divadlomartin.sk
Patrik Ouředník

euroPeana – Stručné dejiny  
dvadSiateho Storočia
réžia: ján luterán  
27. 9. 2014, 15.30 – 17.10, 21.00 – 22.40, DAB – Štúdio, bez prestávky 
jazyk: SK, titulky AJ  € 10 / 8 / 6 
Raňajky s... režisérom, 28. 9. 2014, 10.00, Meeting Point

Nachádzame sa v impozantnej knižnici. Okrem množstva kníh sa v nej ukrývajú 
zvláštne postavy mužov a žien, ktoré nás šarmantne a s nadhľadom sprevádzajú 
dejinami. Ich postrehy o Európe 20. storočia, o brutalite vojen a revolúcií, o ko-
laborácii vedy so zlom, o mediálnom falšovaní skutočnosti sú múdre aj vtipné. 
Áno, zase raz máme možnosť vychutnať si majstrovstvo martinského súboru. 

Pieter De Buysser / HIROS, Brusel, BELGICKO       www.hiros.be

Pálenie kníh
koncept: pieter De Buysser & Hans op de Beeck  
27. 9. 2014, 15.30 – 17.15, 21.00 – 22.45, SD – Tatra, bez prestávky   
€ 12 / 10 / 6    jazyk: FR, titulky SJ+AJ
Raňajky s... tvorcami, 28. 9. 2014, 10.00, Meeting Point

Dajte sa zlákať rozprávačským majstrovstvom skvelého belgického performe-
ra. Predvedie vám mozaiku aktuálnych problémov: kríza kapitalizmu, aféra 
wikileaks, rastúca nezamestnanosť, nespokojnosť mladých ľudí – a to všetko 
z pohľadu mačky! Bájka, politický pamflet, utópia alebo kabinet kuriozít? Ma-
gický príbeh, ktorý diváka strhne do víru obrazov a úvah o súčasnom svete.  

Béla Pintér and Company, Budapešť, MAĎARSKO       www.pbest.hu

ciSárSka tv, uhorSko
scenár a réžia: Béla pintér  
27. 9. 2014, 18.30 – 20.25, DAB – Veľká sála, bez prestávky 
jazyk: HU, titulky SJ+AJ    € 13 / 12 / 7
Raňajky s... režisérom, 28. 9. 2014, 10.00, Meeting Point

Istá mladá žena potrebuje dôležitý údaj z minulosti a tak sa do nej dá preniesť 
pomocou hypnózy. Nevdojak však prepíše dejiny. Čo keby sa maďarská revolúcia 
v roku 1848 skončila víťazne? Aký by bol jej obraz, keby v 19. storočí existovala 
televízia? Príťažlivá zápletka, známe osobnosti z histórie, skvelá politická fraška. 
A provokácia aj pre slovenské publikum. Umenie, ktoré nastavuje zrkadlo moci.    

Činohra Štátneho divadla Košice, SLOVENSKO       www.sdke.sk
Karol Horák

Svedectvo krvi
réžia: Agnieszka olsten  
28. 9. 2014, 15.30 – 16.45, SD – Sála, bez prestávky
jazyk: SK, titulky AJ    € 10 / 8 / 6
Raňajky s... tvorcami, 29. 9. 2014, 10:00, Meeting Point

Sú mladí a sporia sa pre vieru. Katolík či protestant? Hrajú a spievajú. A popri 
tom nám sprítomnia krutý osud troch košických mučeníkov, dnes svätcov. 
Dynamickí herci, pozoruhodná scénografia, rituálny spôsob predvádzania 
deja – to všetko vytvára zvláštnu atmosféru inscenácie, ktorá sa vymyká 
z kontextu slovenskej tvorby a vyvoláva kontroverzné reakcie –  poznať, že tu 
ide o zahraničného režiséra.    

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava, SLOVENSKO       www.snd.sk
Jonathan Littell

láSkavé bohyne
réžia: Michal Vajdička  
28. 9. 2014, 17.30 – 20.50, DAB – Veľká sála, s prestávkou   
jazyk: SK, titulky AJ   
€ 15 / 13 / 8
Raňajky s... režisérom, 29. 9. 2014, 10.00, Meeting Point

Skutočná divadelná lahôdka: hviezdne obsadenie, na detail sústredená réžia, 
presvedčivá atmosféra doby. To všetko znásobuje účinok príbehu mladého 
nacistického dôstojníka, ktorý sa stane súčasťou obludného mechanizmu 
zabíjania. Americký dramatik francúzskeho pôvodu  poznal priebeh súčas-
ných vojen ako humanitárny pracovník – za Láskavé bohyne získal mnohé 
prestížne ceny. Umenie silného zážitku a očistenia. 

EnKnapGroup / Maska, Ľubľana, SLOVINSKO       www.en-knap.com

Sokol!
koncept a realizácia: iztok Kovač, janez janša  
28. 9. 2014, 21.30 – 22.30, DAB – Štúdio, bez prestávky  
jazyk: AJ, titulky SJ    € 12 / 10 / 6
Raňajky s... tvorcami, 29. 9. 2014, 10.00, Meeting Point

Jeden je choreograf a tanečník, druhý režisér, divadelný teoretik a per-
former. Dvaja slávni slovinskí divadelníci prichádzajú do Nitry, aby nám 
priblížili svoje úvahy o kráse tanca, o starnutí a o zmysle umenia. Vtipné 
dialógy a tanečné miniatúry. Ironická a zároveň dojímavá konfrontácia so 
sebou samým a so súčasnými predstavami o výkonnom, zdravom a pôsobi-
vom tele, po akom všetci túžime.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre, SLOVENSKO       www.dab.sk
Gerhart Hauptmann

Potkany
réžia: roman polák  
29. 9. 2014, 15.30 – 17.45, DAB – Štúdio, bez prestávky
jazyk: SK, titulky AJ    € 10 / 8 / 6
Raňajky s... režisérom, 29. 9. 2014, 10.00, Meeting Point

Dom ako milióny iných. Na jednom mieste tu býva niekoľko rodín: 
bohatších, chudobnejších, ale aj takých, čo sú na hranici biedy. Nechcú 
od života veľa, iba trochu šťastia. Inscenácia je založená na vynikajúco 
prepracovaných portrétoch postáv, ktoré zápasia nielen s osudom, 
ale predovšetkým s vlastnými besmi. Okrem hlboko ľudského príbehu 
o materstve je aj silnou sociálnou drámou.

Divadlo Aréna, Bratislava, SLOVENSKO       www.divadloarena.sk
Karl Marx / Peter Lomnický

kaPitál
réžia: Martin Čičvák  
29. 9. 2014, 18.30 – 20.00, DAB – Veľká sála, bez prestávky
jazyk: SK, titulky AJ    € 12 / 10 / 6
Raňajky s... režisérom, 29. 9. 2014, 10.00, Meeting Point

Štvorica známych hercov v hudobnom sprievode DJ-a. A otázky kladené 
publiku: o zlyhaní kapitalizmu, zodpovednosti za hospodársku krízu, o rastúcej 
priepasti medzi bohatými a chudobnými. Rozhorčení mladí ľudia inšpirovaní 
Marxom nám dávajú najavo nespokojnosť so súčasným stavom sveta. Vrcholné 
dielo tzv. Občianskeho cyklu Divadla Aréna je zábavné  a poučné zároveň. 
Umenie, ktoré núti myslieť...  

Divadlo Na zábradlí, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA       www.nazabradli.cz
Pavel Juráček

zlaté šeSťdeSiate 
alebo denník Pavla j. 
réžia: jan Mikulášek  
29. 9. 2014, 20.30 – 22.15, SD – Sála, bez prestávky
jazyk: CZ, titulky AJ    € 12 / 10 / 6
Raňajky s... režisérom, 29. 9. 2014, 10.00, Meeting Point

Kniha roka 2004. Inscenácia roka 2013. Kultový denník filmového režiséra 
a scenáristu Pavla Juráčka, jedného z predstaviteľov československej Novej 
vlny, prináša výpoveď človeka, ktorý je v konflikte s dobovými spoločenskými 
a kultúrnymi okolnosťami aj s vlastnou bohémskou povahou. Scénické uvede-
nie denníka je poctou umeleckej tvorbe, filmu, nekonvenčnosti...

 FeStival PluS 
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, SLOVENSKO       www.staredivadlo.sk
Lars von Trier

dogville
réžia: Šimon Spišák
26. 9. 2014, 16.00 – 17.50, SD – Tatra, bez prestávky
jazyk: SK    € 4 / 4 / 3

Divadelná adaptácia kultového filmu Larsa von Triera. Alegória postoja 
ľudstva k morálke, idealizmu, súcitu a milosrdenstvu na pozadí absolútneho 
morálneho úpadku. 

Teatro Tatro, Nitra, SLOVENSKO       www.teatrotatro.sk
Michail Bulgakov

majSter a margaréta 
divadelná adaptácia románu a réžia: ondrej Spišák
26. 9. 2014, 27. 9. 2014, 21.00 – 24.00, šapitó – námestie
28. 9. 2014, 21.30 – 00.30, šapitó – námestie
s prestávkou    jazyk: SK, 26. 9. – simultánny preklad do angličtiny
€ 14 / 13 / 8    Raňajky s... režisérom, 28. 9. 2014, 11.00, Meeting Point

Veľké divadelné laboratóriom, v ktorom tvorcovia hľadajú odpovede na 
odveké otázky: Existuje Boh? Posledný súd? Diabol? A existuje láska? Taká 
silná, že sa aj diabol pred ňou pokloní? Dlho očakávaná inscenácia Teatra 
Tatra, v ktorej sa prelína svet mágie a sna aj atmosféra Moskvy 30. rokov 
minulého storočia so súčasnosťou. 

ALT@RT, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA       www.altart.cz

chlaPci, ktorí Sa radi  
hrajú S bábikami
scenár, réžia, choreografia: Tereza ondrová, peter Šavel
27. 9. 2014, 20.00 – 20.40, Synagóga, bez prestávky
predstavenie bez textu
€ 5 / 5 / 5

Pozvanie do sveta, v ktorom mužský a ženský princíp nemusí byť to isté, čo 
muž a žena. Pohyb a tanec sa stávajú prostriedkom pre vyjadrenie kontrastu 
medzi prejavom tela a duše, medzi genetickými danosťami a spoločenskými 
predsudkami, v snahe spochybniť stereotypy a nahliadnuť na rodovú 
tematiku čisto fyzicky. 

Stanica Žilina – Zárečie, Žilina, SLOVENSKO       www.stanica.sk

2’16” a Pol: veSmírna odySea
kompozícia a dirigent: Marek piaček
28. 9. 2014, 16.00 – 16.55, SD – Tatra, bez prestávky
29. 9. 2014, 10.00 – 10.55, SD – Tatra, bez prestávky
jazyk: SK, synopsa v AJ k dispozícii    € 5 / 5 / 3

Opera nemusí byť len „vysoké a nedostupné umenie“. Môže byť  hravá, 
tvorivá, vtipná...  Ako táto – súčasná opera s nadhľadom, netradične, 
s profesionálnymi aj s detskými hudobníkmi. Pre detského diváka, ale aj pre 
náročných, pre deti aj ich rodičov.

výlet za divadlom
Farma v jeskyni, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA     www.infarma.info

inFormátori
koncept, réžia, choreografia: Viliam Dočolomanský
30. 9. 2014, 20.00 – 21.00, Stanica Žilina – Záriečie, bez prestávky
odchod autobusom do Žiliny o 17.00 od Divadla Andreja Bagara v Nitre, 
predpokladaný návrat do Nitry o 24.00
jazyk: AJ, slovenský text k dispozícii na letákoch
€ 14 / 12 / 12 – vrátane cestovného a nápoja
predstavenie v spolupráci so Stanicou Žilina - Záriečie

Kauza so škandálnou súdnou dohrou v roku 2013 – predaj informácií 
o súkromí osôb, vplyv korporatívneho lobingu na demokratické princípy 
západnej spoločnosti. Pútavé spojenie prvkov fyzického, vizuálneho 
a dokumentárneho divadla. Kultový medzinárodný súbor z Prahy opäť 
na Slovensku.

vStuPenky v Predaji
oNliNe od 1. augusta 2014 na www.nitrafest.sk
V poKlADNiCi Festivalu od 2. septembra 2014 v budove Divadla Andreja Bagara v Nitre, 
pokladnica v hlavnom vchode (vstup z námestia), pondelok až piatok 14.00 – 17.00, počas 
festivalu do začiatku predstavenia.  Tel. č.: +421 949 85 33 33, e-mail: ticket@nitrafest.sk

CeNy a ZĽAVy - informácie na www.nitrafest.sk
poČeT ZĽAVNeNÝCH VSTUpeNieK je liMiToVANÝ!

www.volksbuehne-berlin.de
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FeStival PriPravili
Hlavný organizátor: Asociácia Divadelná Nitra
Hlavní spoluorganizátori: Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka 
v Nitre, Mesto Nitra, Nitriansky samosprávny kraj, Divadelný ústav 
Spoluorganizátori Nitra, Bratislava – www.nitrafest.sk


