
       ŠTÚDIO TANCA  BANSKEJ BYSTRICI  
Profesionálne tanečné divadlo 

 

Zriaďovateľom divadla je Banskobystrický samosprávny kraj 

ŠTÚDIO TANCA V BANSKEJ BYSTRICI, KOMENSKÉHO 12, 97401 BANSKÁ BYSTRICA, 

00421-48-4146540 studiotanca@studiotanca.sk, www.studiotanca.sk 
 

 
Noc divadiel  
20. 11. 2010 

1. ročník noci otvorených divadiel, predstavení s hviezdnou oponou a výnimočných 
divadelných zážitkov 

Banská Bystrica – Bratislava – Martin – Nitra – Košice – Trnava – Žilina – Prešov 

 
Noc divadiel je novovzniknuté európske podujatie. Po prvýkrát na Slovensku  

prezentuje divadlo tvorivým spôsobom v netradičnom časovom rozpätí a za voľné 
vstupné. Ide o prvý ročník noci otvorených divadiel na Slovensku, podujatia určeného 
pre širokú verejnosť – pre tých, ktorí cestu do divadla dobre poznajú a tiež pre tých, 
ktorí si ju ešte hľadajú. Počas “Noci” sa netreba báť, divadla obzvlášť. Divák môže 
skúmať, objavovať, zapájať sa do diania či sa len príjemne usadiť, vnímať  a nechať sa 
unášať po celú noc.  

Podujatie sa koná v 7 mestách, 26 divadlách, na 34 scénach a prináša skutočne 
bohatý program: inscenácie, diskusie s autorským tímom, čítačky, projekcie, ukážky z 
netradičnej tvorby, koncerty, improvizačné výstupy, tanečné čísla, piesne a scény z 
muzikálov, večierku s múzou, otvorenú prípravu predstavenia, vernisáže, prezentačný 
divadelný kiosk, inscenované čítanie na dobrú noc, fotografovanie sa v kostýmoch, 
skúšanie textov s režisérmi, pád divadelnej opony, nočnú hodinkovú operetu či 
prechádzku divadelným zákulisím.  

 
Noc divadiel na Slovensku vyhlasuje a koordinuje Divadelný ústav Bratislava. 

Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na http://www.nocdivadiel.sk/ 
              

Heslom prvého ročníka je „Dnes večer nezhasíname”. 
 

           Banskobystrické divadlá sa rozhodli nezhasínať spoločne. Časovou koordináciou 

jednotlivých aktivít chcú dosiahnuť ešte väčšiu otvorenosť projektu - divák sa môže 

slobodne rozhodnúť pre spôsob a čas, kedy vstúpi do divadelného priestoru, prípadne do 

samotného „deja“. Realizáciou aktivít v jednotlivých divadlách v duchu spoločnej filozofie 

sa dosiahne prepojenie a prienik priestorov, podnetov, tvorivých energií. 

 

           Banskobystrické divadlá otvoria svoje priestory počas večerných a nočných hodín, 

aby týmto demonštrovali svoju otvorenosť novým podnetom, novým divákom a 

inšpirácii zvonku. 

 

 

 

http://www.nocdivadiel.sk/
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            Noc divadiel  2010 v Banskej Bystrici by mala priniesť dvojitý efekt: pre 

zúčastnenú divácku verejnosť výnimočný divadelný zážitok, pre zúčastnené inštitúcie 

vybudovanie platformy pre ďalšiu komunikáciu a spoluprácu. 
 

            Ak sa tento večer rozhodnete stráviť v spoločnosti Štúdia tanca a jeho hostí, 

môžete sa spolu s nimi dotknúť noci v tanečnom divadle od 21:30 do 22:30 hod. 

v ARTkine – sála budovy ECC (bývalý Dom kultúry). O magické spojenie tanca a pohybu, 

operného spevu a diváckych impulzov sa postarajú: 

 

Tanec a pohyb: Umelecký súbor Štúdia tanca v Banskej Bystrici, Tanečný odbor 

Konzervatória J. L. Bellu, hostia z Divadla z pasáže 

Spev: Michaela Sojčáková, členka zboru Štátnej opery 

Kreatívne impulzy: zúčastnení diváci 

 

          Tanec manifestuje nielen slobodu tanečníka - je metaforou slobody každého z nás. 

Krátke sekvencie v ňom budú hrou s pohybom a energiami, do ktorej môže daný priestor 

vniesť vlastný príbeh, dá divákom priestor na fantáziu a ich zapojenie sa do tvorivého 

procesu. Priestor, v ktorom pohyb plynie, hra svetla a emócií divadelný priestor mení na 

magické miesto pre blízke stretnutie vzácneho druhu. 

 

           Banskobystrická Noc divadiel 2010 vyvrcholí na Námestí SNP o 23:30 hod. za účasti 

všetkých zapojených divadiel.     

 

 
 


