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Divadlá sa spoja presne o 19.00 hodine, keď vo všetkých naraz zaznie spoločný potlesk. 

Divadlo spojí v tretiu novembrovú sobotu celé Slovensko  

Noc divadiel 2015 po šiestykrát otvorí návštevníkom dokorán divadlá a kultúrne centrá. Ponúkne 
výnimočné predstavenia, stretnutia s obľúbenými protagonistami, ako aj nové netradičné zážitky. 
Počet prihlásených účastníkov opäť láme rekordy a v sobotu 21. novembra prepojí 62 kultúrnych 
subjektov z 18 miest a obcí na Slovensku, medzi ktorými sú profesionálne aj ochotnícke divadlá, 
nezávislé kultúrne centrá, umelecké školy. Program Noci divadiel po prvýkrát pripravil aj zahraničný 
kultúrny inštitút a účasť potvrdili hneď dva divadelné festivaly. Podrobné informácie o programe 
podujatia sa dozviete na tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční 10. novembra o 11.00 hod. v Štúdiu 
12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.  

Nezapadli ste?, pýtajú sa plagáty a propagačné materiály celoslovenského podujatia Noc divadiel 2015. 
Motto šiesteho ročníka noci otvorených divadiel a zážitkov je adresované všetkým priaznivcom divadla 
a netradičných zážitkov, ktorí v sobotu 21. novembra určite nezapadnú. Držať na výslní ich budú nielen 
divadelné reflektory, ale najmä pestrý a interaktívny program pre deti aj dospelých.  

Noc divadiel ponúkne nezabudnuteľný zážitok aj návštevníkom, ktorí cestu do divadla nachádzajú 
zriedkavejšie. Práve netradičný program si získava priazeň sviatočných divákov a presviedča ich o tom, 
že aj v divadle majú svoje miesto v hľadisku.  

Okrem divadelných predstavení, premiér a viacerých hosťovaní inscenácií sa návštevníci budú môcť 
zapojiť do tvorivých dielní, navštíviť výstavy, preveriť svoje vedomosti v divadelnom kvíze, alebo 
vypočuť si koncert. Divadlá pre návštevníkov pripravili diskusie s tvorcami, možnosť objavovať zákulisie 
a skryté zákutia, skúšať predstavenie, absolvovať workshop súčasného tanca, pozrieť si archívne 
videoprojekcie z predstavení a festivalov.  

Filozofia Noci divadiel 

Noc divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom 
Slovensku plynie paralelne až do neskorej noci. Divadlá, kultúrne centrá, umelecké školy, kultúrne 
inštitúty a kluby otvoria dvere a zákulisia počas večerných a nočných hodín, aby demonštrovali svoju 
otvorenosť novým podnetom a inšpirácii. Myšlienka spoločného podujatia vznikla na podnet 
francúzskych divadelných umelcov a prvýkrát sa ako pilotný program realizovala 25. októbra 2008 
v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v Šibenskom divadle. V súčasnosti sa Noc divadiel pravidelne 
uskutočňuje v 11 krajinách Európy. Možnosť prezentovať divadelný program inak ako v každodennej 
rutine spája každoročne stovky divadiel a tisícky divákov. 



 

 

Kompletný program Noci divadiel 2015: www.nocdivadiel.sk 
Facebook: www.facebook.com/Noc.divadiel / 
Koordinátorka Noci divadiel: Martina Kotláriková  martina.kotlarikova@theatre.sk, 02/20487 502 
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