
 

 

 

 

 

 

Festival patrí medzi renomované kultúrne akcie v oblasti bábkového divadla a slovenského profesionálneho 

divadelníctva s medzinárodným významom. Je najväčším festivalom bábkového divadla na Slovensku. Koná 

sa od r. 1977 a od r. 1994 existuje ako medzinárodný.  

V r. 2010 festival zmenil koncepciu a rozdelil sa na dva tvorivé impulzy.  

HLAVNÝ PROGRAM FESTIVALU BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2014  

Prvý Impulz (23. 9. – 25. 9. 2014) je venovaný súčasnej tvorbe pre deti, od najmenších (predstavenia pre 

batoľatá) po staršie deti. Sprístupňuje inovatívne postupy súčasného bábkového divadla.  

 

V rámci Prvého Impulzu festival uvedie 12 predstavení zo 4 krajín Európy (SK, HU, CZ, PL). Konkrétne: 

Bratislavské bábkové divadlo (SK): NAOZAJ alebo O chlapcovi, ktorý kreslil, Divadlo PIKI, Pezinok (SK): Pes 

(prí)tulák, Bábkové divadlo v Košiciach (SK): O rytierovi bez koňa, Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská 

Bystrica (SK): Dobrú chuť, vlk! a AKVAbatoláRIUM, Vysoká škola múzických umení, Bratislava (SK): Alica, 

Divadlo ANPU, Praha (CZ): Cirkus ANPU, Divadlo Atofri, Poznaň (PL): Grajkolko, Bábkové divadlo Bóbita, 

Pécs (HU): Hickory, dickory, Divadlo loutek Ostrava (CZ): Marvin, Naivní divadlo Liberec (CZ): O baránkovi, 

ktorý spadol z neba. 

Druhý Impulz (26. 9. – 27. 9. 2014) je venovaný bábkovej tvorbe pre dospelých.  

Témami súčasného ročníka sú tri významné spoločenské výročia: výročie narodenia W. Shakespeara, 

začiatok 2. svetovej vojny a 70. výročie Slovenského národného povstania.  

 

V rámci Druhého Impulzu na festivale hosťuje 6 predstavení zo 4 krajín Európy (SK, CZ, PL, P). Konkrétne: 

Odivo, Banská Bystrica (SK): Láska P a vášeň B, Med a Prach, Bratislava (SK): Bartimejove pašie, Teatr Lalek 

Banialuka, Bielsko-Biale (PL): Sen noci svätojánskej, Divadlo Líšeň, Brno (CZ): Žijte blaze! (pozdrav z ghetta), 

Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica (SK): Diagnóza: slovo, Theatre Tarumba, Lisabon (P):  

The Love machine.  

Prvýkrát v histórii festivalu sa uskutoční site specific predstavenie Začnite s vysťahovaním!  

Koná sa pri príležitosti výročia SNP v spolupráci s VŠMU Bratislava a JAMU Brno.  

Predstavenie  sa odohrávať v domoch/v priestoroch, v ktorých sa diali významné udalosti SNP.  

Prvýkrát sa na festivale predstavia hostia z Portugalska. 

Festival je organizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry, Banskobystrického 

samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry Českej republiky a zahraničných kultúrnych inštitútov 

sídliacich na Slovensku, sponzorsky a pod.  

Hlavným organizátorom festivalu je Bábkové divadlo na Rázcestí.  

Zriaďovateľom BDNR je Banskobystrický samosprávny kraj. Zmena programu vyhradená! 


