
6. 7. 2022, streda, 17.30 – 18.30
vernisáž bodka sk, 
Mária Čorejová – RE: REPRO 
koncert bodka sk,
Martina Kertészová & Dušan Havrilla
Básne slovenskej poetky Zuzany
Husárovej graficky spracovala
výtvarníčka Mária Čorejová v spolu-
práci s kurátorkou Miroslavou
Urbanovou v podobe plagátov
na tému reprodukčných práv. Vernisáž 
je spojená s koncertom Martiny
Kertészovej a Dušana Havrillu. 
Vstup voľný

6. 7. 2022, streda, 18.30 – 20.00
stretnutie bodka sk,
Divácka programová rada 
Pracovné podujatie pre členov
Diváckej programovej rady medziná-
rodného projektu Be SpectACTive!

FAD – Festival amatérskeho divadla
2022 
14. 7. 2022, štvrtok
10.00 – 12.00
diskusia bodka sk,
Výber a úloha priestoru v inscenácii
Diskusia divákov, hodnotiteľov a 
účastníkov festivalu o inscenáciách 
druhého festivalového dňa FAD 2022  
a o priestore pri tvorbe divadelného 
predstavenia. 
14.30 – 15.20
divadlo bodka pl,
Teatr Edwarda Gramonta TERMINUS 
A QUO, Poľsko: Go! 
Pouličné predstavenie, ktoré uvedú 
poľskí divadelníci spoločne s účastník-
mi tvorivých dielní FAD 2022.
V spolupráci s Krajským osvetovým 
strediskom v Nitre. 
Vstup voľný

17. 7. 2022, nedeľa, 14.30 – 15.45
film bodka nl-be,
Filmový kabinet deťom 
Súčasný animovaný film Kvik
pre najmenších divákov a ich
rodičov je o prasiatku Kvik, jeho 
ľudskej rodine a súťaži o miestneho 
klobásového kráľa. V spolupráci
s Asociáciou slovenských filmových 
klubov.
Vstupné: 2 €

30. 7. 2022, sobota, 16.00 – 17.30 
workshop bodka ua,
Creative workshop UA-NR 
Tvorivý workshop pre ukrajinské
a nitrianske rodiny. V spolupráci
s Centrom COMIN a mestom Nitra. 
Vstup voľný 
 

13. 8. 2022, sobota, 16.00 – 17.00 
stretnutie bodka sk,
Susedské stretnutie Štefánikovej 7
Letné zoznamovacie posedenie
pre obyvateľov budovy na Štefániko-
vej triede 7, na ktorom predstavíme 
nového suseda na prízemí – bod.K7. 
Vstup na pozvánky

14. 8. 2022, nedeľa, 14.30 – 15.15
film bodka cz,
Filmový kabinet deťom
Animovaný film Maškrtné medve-
die príbehy, určený pre najmenších 
divákov a ich rodičov, prinesie dob-
rodružstvá dvoch stále hladných 
medveďov. V spolupráci s Asociáciou 
slovenských filmových klubov.
Vstupné: 2 €

23. 8. 2022, utorok, 20.00 – 21.00
divadlo bodka sk,
Divadlo NUDE: Andy! To Be Seen 
Inscenácia o popularite v dnešnej 
dobe – s nadhľadom, ale nie
bez záujmu – v podaní jedného
z najvýraznejších súborov slovenskej 
nezávislej scény.
Réžia a dramaturgia: Jana Smokoňová 
a Veronika Malgot. 
Vstupné: 10 a 7 € 

Galéria Za sklom
6. 7. – 31. 8. 2022 
výstava bodka sk, RE: REPRO
Séria plagátov Márie Čorejovej (1975 
Bratislava), na ktorej spolupracovala
s poetkou Zuzanou Husárovou a kurá-
torkou Miroslavou Urbanovou.
Výsledkom je jedinečné, mnohovrs-
tevné grafické spracovanie básní
v rôznych formátoch, významoch
a úrovniach, ktoré reflektujú tému 
krehkosti vo vzťahu k otázke
reprodukčných práv.

Mária Čorejová je vizuálna umelkyňa a 
absolventka VŠVU (ateliér prof. Fishera). 
Má za sebou nespočetné množstvo 
výstav a umeleckých štipendií. Popri 
voľnej tvorbe sa venuje grafickému 
dizajnu a ilustrácii. Je autorkou vizuál-
nej podoby množstva publikácii. Naj-
významnejšiu oblasť jej prejavu tvorí 
kresba tušom. Jej kresby sú konceptu-
álne, plné ironického obsahu a pro-
vokujú rozmýšľanie o spoločenských 
témach.

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

(roh Štefánikovej triedy a Radlinského ulice).

VIAC INFORMÁCIÍ NA 
www.bodk7.sk  a  www.nitrafest.sk

email: nitrafest@nitrafest.sk 
tel. číslo:  0903 55 44 75

Hlavný organizátor: 
Asociácia Divadelná Nitra

Program v bode.K7 podporili:

Všetky podujatia sa uskutočnia v režime podľa platných hygienických opatrení. Vstupenky na mieste hodinu 
pred začiatkom podujatia. Rezervácie: production@nitrafest.sk. Zmena programuvyhradená.
  Voľný vstup pre občanov  Ukrajiny. Вільний вхід для громадян України. 
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