
Tlačová správa  
 
FAD 2020 - Festival Amatérskeho Divadla v novom termíne. 
Po prvý krát ako letný festival.  
 
 
Festival amatérskeho divadla v Nitre – Párovských Hájoch ponúkne divadelné predstavenia, odborné 
diskusie, workshopy  i výstavu fotografií s názvom Obzretie sa za FAD. 
Uskutoční sa od stredy 12 augusta do soboty 15. augusta v  Kultúrnom  dome  v Nitre - Párovských  
Hájoch. Na festivale bude účinkovať sedem neprofesionálnych divadiel zo Slovenska a dvaja hostia a to 
z Poľska z mesta Mazewo– Divadlo Krzyk a Divadelné laboratórium z Rivne z Ukrajiny, ktoré však 
bude na festivale iba virtuálne kvôli Covid 19. Ich predstavenie uvidia diváci naživo hrané ale online 
a vidieť s spojiť sa môžete na záver festivalu 15.8. o 17,00, v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.  
Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční v stredu12.augusta o 17.00 predstavením Hej,Ty z Poľska 
a o 19,00 hudobným hosťom Martina Kertészová s kapelou // ľudovo.  
„Našou snahou je podporovať záujmovo-umeleckú tvorivosť, vytvoriť  priestor  na  prezentáciu 
neprofesionálnych divadiel rôznych poetík a žánrov a získať nové skúsenosti. Účastníci sa budú môcť 
zapojiť do odborných diskusií s hodnotiteľmi, tvorcami a divákmi. FAD 2020 je komunitným 
festivalom s medzinárodnou účasťou.“  
Divadlo Krzyk z Poľska pracuje svojou vlastnou autorskou divadelnou metódou, ktorú predstaví 
MAREK KOŚCIÓŁEK a DMITRIY CHERKASKY na trojdňovom workshope v Základnej umeleckej 
škole Jozefa Rosinského v Nitre. Plánovaný Workshop bez slov, s lektorom z Izraela, ktorý zostal 
v zajatí Covid 19, nahradí WORKSHOP HERECKEJ TVORBY pod vedením Daniely Evjákovej, ktorá 
pôsobí v Čechách. Tretí workshop bude ONLINE s názvom Emocionálna sloboda, lektorom bude JURIJ 
PASKAR, režisér  z Ukrajiny. Je to pre nás všetkých veľká výzva, pre nás organizátorov, ale i 
účastníkov, hodnotiteľov a lektorov.  
Neoddeliteľnou súčasťou budú odborné diskusie pod vedením odborníkov Martiny Mašlárovej, Daniely 
Evjakovej, Jána Hyžu, Miroslava Zwiefelhofera  a Michala Lošonského ku všetkým predstaveniam 
festivalu.   
Početné zastúpenie budú mať na festivale nitrianske divadelné súbory, pôsobiace pri Základnej 
umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre, a to DS DRIM a ich PRÍBEH O LÁSKE A TME ; DS 
EFTROJKA a ich LES OBESENÝCH LÍŠOK;  Dnes neprídem, TRISTAN  TÁRA;  DS Naboso, 
DORA;  DS Jednosmerka  a ich NEVYPOČUTÍ.  Kúsok ďalej z nášho hornatejšieho Slovenska príde 
Štúdio mladých pri DS Jána Chalupku s hrou Jeremy vyrástol z LOL a z juhu Slovenska z Nových 
Zámkov Divadlo Paradox, s hrou VŠETCI ZA/NA JEDÉHO. Našimi hosťami sú TEATR KRZYK, 
Maszewo, Poľsko s hrou HEJ, TY ; a VidSutnisť, Rivne, Ukrajina s hrou KOHANETS.  
Koniec festivalu bude patriť diskusii k predstaveniu Nevypočutí, prezentácii divadelných dielní o 16,00 
a 16,30 a online diskusii v priamom spojení s divadelníkmi z Rivne z Ukrajiny.  
 
 
Organizátorom festivalu je Krajské osvetové  stredisko v Nitre, partnerom festivalu je Mesto Nitra. 
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Festival je súčasťou aktivít pri 
príležitosti Roku Slovenského divadla.  
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