
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 programu vyhradená. 

 Voľný vstup pre občanov  Ukrajiny. Вільний вхід для громадян України. 

PROGRAM september-október 2022
4. 9. 2022, nedeľa, 14.30 – 15.50
film bodka dk, 
Nedeľné kinečko pre najmenších 
Animovaný dánsky film  Neuveriteľný 
príbeh o obrovskej hruške sa odohráva  
v Slnečnom mestečku, ktoré je tiché  
a pokojné až do chvíle, keď mačka 
Mica a sloník Sebastián nájdu tajomný 
odkaz vo fľaši. V spolupráci s Film  
Europe. Pre deti od 4 rokov.
Vstupné: 2 €

10. 9. 2022, sobota, 16.00 – 17.30
workshop bodka sk, 
Do it yourself
Tvorivý workshop pre všetkých,  
ktorí majú chuť tvoriť a spoznávať 
nové svety. Lektorky vás naučia  
ako šiť šatky, gumičky a iné doplnky  
a takisto vás priučia výrobe doplnkov 
z plsti. Pre deti od 6 rokov. 
Vstup voľný

23. – 28. 9. 2022 

31. ročník  
Medzinárodného  
festivalu  
Divadelná Nitra – 
krehkosť / fragility
Vo festivalovej pokladnici v bode.K7 
si môžete v pracovných dňoch v čase 
od 15.00 do 17.00 zakúpiť vstupenky 
na predstavenia a podujatia programu  
medzinárodného divadelného festivalu. 
Vstupenky sú tiež v predaji online na 

Viac na: www.nitrafest.sk 

2. 10. 2022, nedeľa, 14.30 – 17.30 
workshop bodka nl-be, 
Nedeľné kinečko pre najmenších  
Filmové premietanie animovaného 
holandsko-belgického filmu Kvik  
o prasiatku, jeho ľudskej rodine  
a súťaži o titul klobáskového kráľa.  
V spolupráci s Asociáciou  
slovenských filmových klubov.
Vstupné: 2 €

8. 10. 2022, sobota, 16.00 – 17.30 
workshop bodka sk,  
Kalimbový workshop
Predstavte si, že existuje spôsob, ako sa 
stať hudobníkom! Hudobný workshop 
hry na intuitívny hudobný nástroj,  
kalimbu, vám zaručí zážitok z hry  
a tvorby bez znalostí hudobnej teórie. 
Vstup voľný

12. 10. 2022, streda, 17.30 – 18.30 
vernisáž bodka nr, 
Hranice 
Snaha nájsť novú mytológiu, ktorá 
znovu odpovie na otázky spoločnosti  
a jej etické hodnoty a problémy.  
Výtvarník Jakub Užovič (*1996, Nitra) 
vo svojej tvorbe pracuje s objektom  
a možnosťami jeho interakcie  
s divákom. Súčasťou vernisáže výstavy 
bude autorova originálna performance. 
Vstup voľný

18. 10. 2022, utorok, 19.00 – 20.20
divadlo bodka sk,
Divadlo YARMAT: 
A rozhodnutie daj nám dnes
Skutočná rekonštrukcia zdanlivo 
neskutočnej udalosti. Nová autorská 
inscenácia režiséra Dušana Vicena  
a členov Divadla YARMAT.  
Spoluautori a účinkujúci: Vít Bednárik,  
Dana Gudabová, Ivan Kazimír, Zlata  
Kazimírová. Návrh a realizácia scény:  
Vít Bednárik. Kostýmy, výber hudby, 
réžia: Dušan Vicen
Vstupné: 8 € a 6 €

26. 10. 2022, streda, 19.00 – 21.00
slampoetry bodka sk, 
Slam poetry exhibícia
Slam poetry – poézia naživo. Žáner, 
ktorý čerpá z improvizácie, hry  
s jazykom a interakcie s publikom.  
Autorské performatívne predstavenie  
bez rekvizít a bez kostýmov. 
Vstupné: 6 € a 4 €

27. 10. 2022, štvrtok, 10.30 – 12.00 
networking bodka sk, 
brunchK7 
Networkingové stretnutie Asociácie
Divadelná Nitra a kultúrnych aktérov
z Nitry a okolia. Prezentácia  
realizovaných projektov. 
Na pozvánky

Galéria Za sklom
12. 10. – 23. 11. 2022
výstava bodka sk, Hranice
Jakub Užovič (*1996, Nitra) študoval 
bakalársky stupeň v ateliéri S.O.S.  
a aktuálne študuje magisterský  
stupeň v Ateliéri intermédií Vysokej 
školy výtvarných umení. Autor vo svojej 
tvorbe pracuje s objektom a možnos- 
ťami jeho interakcie s divákom.  
Súčasne inklinuje k performance, 
kde sa sám stáva integrálnou  
súčasťou vizuálnej hry. Výstavou 
Hranice otvára tému mytológie  
a snahy nájsť jej nové podoby,  
ktoré znovu odpovedia na otázky  
spoločnosti a jej etických hodnôt.


