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5. 4. 2022, utorok, 19.30 − 20.45
kino bodka cz, Kinoklub Nitra:
Jednotka intenzívneho života
(Česko, 2021, 76’)
Film ocenený ako NAJLEPŠÍ DOKUMENT ROKU. Priekopníci nemocničnej paliatívnej terapie otvárajú v unikátnom dokumente Adély Komrzý
témy, ktoré z našich životov v podstate zmizli.
Vstupné: 3 a 5 € (na mieste)
6. 4. 2022, streda, 19.30 − 21.15
kino bodka cz, Kinoklub Nitra:
Mimoriadna udalosť
(Česko, 2022, 102’)
Ako by ste sa správali, keby ste išli
vo vlaku, ktorý nikto nevedie? Odpoveď na túto otázku hľadá Jiří Havelka
vo svojej novej situačnej komédii.
Vstupné: 3 a 5 € (na mieste)
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12. 4. 2022, utorok, 10.30 − 12.30
networking bodka sk, brunchK7.
Networkingové stretnutie kultúrnych
aktérov z Nitry a okolia.
Na pozvánky
14. 4. 2022, štvrtok, 20.00 − 21.00
divadlo bodka sk,
Tri bodky na ceste: Matilda
Divadelný súbor z Levíc a jeho autorská monodráma. Čo by sa stalo,
ak by sa Renata Jurčová nevenovala
umeniu, ale zostala pri „stavbárčine“, ktorú vyštudovala.
Autori textu, réžia: Štefan Jurča
a Renata Jurčová
Vstupné: 3 a 5 € (na mieste)

7. 4. 2022, štvrtok, 18.00 − 20.00
diskusia bodka sk, Čo chcete vedieť
o Ukrajine, ale nemáte sa kde opýtať
O dejinách, viere, identite a aktuálnych politických súvislostiach Ukrajiny
s politológom, publicistom a historikom Mgr. Jurajom Marušiakom, PhD.
Vstup voľný

21. 4. 2022, štvrtok, 18.30 − 21.15
otvorené archívy bodka pl, Transfer!
Premietanie videozáznamu a diskusia o inscenácii režiséra Jana Klatu,
označenej za najvýznamnejšie dielo
svojej dekády. Príbehy ľudí z poľsko-nemeckého pohraničia a Litvy
pod dohľadom Veľkej trojky (Churchill, Roosevelt, Stalin), ktorá jednoducho nakreslí na mapu čiaru a presúva tisíce ľudí z krajiny do krajiny.
Vstup voľný

8. 4. 2022, piatok, 18.00 − 19.30
čítanie bodka ua,
The Worldwide Readings Project –
Ukrainian Component
Inscenované čítanie súčasnej ukrajinskej drámy. bod.K7 a Nové divadlo sa pripájajú k celosvetovej
iniciatíve, na ktorej začiatku stáli
bieloruský dramatik Andrej Kurejčik
a americký dramatik a prekladateľ
John Freedman.
Vstup voľný

26. 4. 2022, utorok, 19.30 − 21.15
kino bodka sk-cz, Kinoklub Nitra:
Muž so zajačími ušami
(Slovensko, Česko, 2020, 104’)
Jozef (M. Krobot) je spisovateľ,
ktorý jedného dňa získa nečakanú
schopnosť – mimoriadny sluch
v podobe zajačích uší. Tragikomédia
o mužovi, ktorému sa život prevráti
zo dňa na deň, ocenená Českým
levom za herecký výkon O. Kaisera.
Vstupné: 3 a 5 € (na mieste)

27. 4. 2022, streda, 18.00 − 19.30
stretnutie bodka sk,
Divácka programová rada
Pracovné podujatie pre členov Diváckej programovej rady medzinárodného projektu Be SpectACTive!
27. 4. 2022, streda, 20.00 − 21.30
kino bodka cz-sk-si,
Kinoklub Nitra: Atlas vtákov (Česko,
Slovensko, Slovinsko, 2021, 92’)
Film režiséra Olma Omerza s desiatimi nomináciami na Českého leva.
Ivo Róna (M. Donutil), dlhoročný šéf
prosperujúcej firmy Aron, sa snaží zorientovať v nečakanej situácii,
ktorú mu jeho deti ani okolie veľmi
neuľahčujú.
Vstupné: 3 a 5 € (na mieste)
25. 4. 2022 − 8. 5. 2022
rezidencia bodka eu,
Le Cri Dévot: #Generation(s)
Medzinárodný rezidenčný pobyt
francúzskych umelcov v Nitre
a tínedžerov zo ZUŠ J. Rosinského
v Nitre, ktorí spoločne vytvoria
manifest Generácie Z. Ide o súčasť
projektu Be SpectACTive!

Galéria Za sklom
31. 3. – 1. 5. 2022
výstava bodka sk, Tulipánové okná
Prezentácia výtvarných diel detí
integračného projektu Darujem
ti tulipán pod vedením akad.
soch. Eleny Károvej. Výstava je
malou ukážkou tvorby z 18-ročnej
existencie projektu a jednoznačnou
výpoveďou o schopnostiach zrakovo
postihnutých detí – ich snoch,
radostiach aj trápeniach.

Všetky podujatia sa uskutočnia v režime podľa platných hygienických opatrení. Vstupenky na mieste
hodinu pred začiatkom podujatia. Rezervácie: production@nitrafest.sk. Zmena programu vyhradená.
Hlavný organizátor:
Asociácia Divadelná Nitra
Program v bode.K7 podporili:

ADRESA
bod.K7, Štefánikova trieda 7, 949 01 Nitra

VIAC INFO NA
www.bodk7.sk a www.nitrafest.sk
email: nitrafest@nitrafest.sk
tel. číslo: 0903 55 44 75

