
Tlačová správa 

 

DIVADLO DEŤOM 2023 

regionálne kolo 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvori-

vosti ZLATÁ PRIADKA 2023 

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinské-

ho samosprávneho kraja  je hlavným organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky 

detskej dramatickej tvorivosti DIVADLO DEŤOM v spolupráci s obcou Závažná Poruba. Regio-

nálna prehliadka sa uskutoční 24. marca 2023 v Kultúrnom dome v Závažnej Porube. 

Do súťažnej konfrontácie sa prihlásili tri divadelné súbory: DDS Slniečko pri ZŠ M. R. Mar-

tákovej v L. Mikuláši, Divadelný krúžok pri CVČ Nábr. Dr. Aurela Stodolu v L. Mikuláši a súbor 

MINETRDLO z Partizánskej Ľupče. Rozprávkové predstavenie na divadelnej prehliadke uvedie aj 

súbor v kategórii divadiel dospelých hrajúcich pre deti Divadlo 3 GD zo Závažnej Poruby. Súťažné 

predstavenia bude hodnotiť trojčlenná odborná porota v zložení Mgr. Zuzana Demková zo Záka-

menného, Mgr. Mária Grajciarová z Ploštína a PhDr. Eva Štofčíková, metodička LKS. Na odporú-

čanie odbornej poroty niektorý zo súborov môže postúpiť do krajského kola súťaže na prehliadku 

Detský divadelný medveď v Žiline.  

V rámci podujatia, v poobedňajších hodinách, sa uskutoční vzdelávací divadelný workshop 

pod vedením lektorky Zuzany Demkovej. Na regionálnu prehliadku a vzdelávacie podujatie sú po-

zvané aj divadelné súbory z Liptova, ktoré sa nezapojili do súťažnej konfrontácie. 

DIVADLO DEŤOM 2023 je regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 

detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, ktorú vyhlasuje, odborne garantuje a finančne podpori-

lo Národné osvetové centrum v Bratislave.  

 

 

LIPTOVSKÁ NEPROFESIONÁLNA SCÉNA 2023 

Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského sa-

mosprávneho kraja je hlavným organizátorom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky neprofe-

sionálneho divadla dospelých a divadla mladých LIPTOVSKÁ NEPROFESIONÁLNA SCÉNA 

2023. Regionálna prehliadka sa uskutoční 25. marca 2023 v Liptovskom Mikuláši. 

Do súťažnej konfrontácie sa prihlásili dva divadelné súbory Divadlo f*ACTOR a Divadlo 

APOSTROP. Oba súbory sú z Liptovského Mikuláša. Tohtoročná divadelná sezóna v Liptove je 

mimoriadne bohatá na ochotnícku činnosť, ale aj mimoriadne skromná v súťažnom zápolení súbo-

rov. Súťažné predstavenia bude hodnotiť trojčlenná odborná porota v zložení Mgr. art. Renata Jur-

čová, Mgr. Štefan Jurča a BcA. Roman Gombarček. Na odporúčanie odbornej poroty súbory môžu 

postúpiť do krajského kola súťaže na prehliadku Turčianske javisko v Martine. 

LIPTOVSKÁ NEPROFESIONÁLNA SCÉNA 2023 je regionálne kolo celoštátnej postu-

povej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých 48. ročníka Belopotockého Mikulá-

ša a neprofesionálneho divadla mladých 8. ročníka FEDIM, ktoré vyhlasuje, odborne garantuje 

a finančne podporilo Národné osvetové centrum v Bratislave.  
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