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Milí čitatelia,
odborní pracovníci Krajského osvetového
strediska v Nitre Vám približujú niektoré podujatia,
ktoré sme v roku 2019 pripravili v novom vydaní
občasníka MOZAIKA.

Nájdite sa v kultúre

V tomto roku sme sa opäť venovali neprofesionálnemu umeniu a kultúre, vzdelávaniu a astronómii. Úspešnými projektmi podanými na FPU
– fond na podporu umenia, KULTMINOR – fond
na podporu kultúry národnostných menšín a mesto Nitra, spolufinancovaním z Nitrianskeho samosprávneho kraja, z vlastných príjmov a spoluprácou
s obcami Nová Ves nad Žitavou, Čechynce, Močenok, Jelenec, Cabaj-Čápor, Čierne Kľačany, Dolné
Obdokovce, Výčapy-Opatovce a Žirany sa nám
opäť podarilo profesionálne na vysokej úrovni
zorganizovať množstvo hodnotných podujatí amatérskej kultúry – medzinárodných, celoštátnych,
krajských, regionálnych a okresných.
Ďakujeme.
Ku všetkým súťažiam pristupujeme s
rovnakým entuziazmom. Najviac si ceníme záujem o regionálne kolá súťaží, o vzrastajúci počet
záujemcov – jednotlivcov a kolektívov. Teší nás, že
mnohí z vás si už zvykli chodiť do KOS v Nitre za
informáciami, metodickou pomocou, vzdelaním,
nadobúdaním zručností, zdokonaľovaní sa na
workshopoch. Špeciálne podľa jednotlivých druhov
amatérskeho umenia – folklór, zborový spev, tanec, hovorené slovo, rétorika, fotografia, film, výtvarné umenie, divadlo či už tradičné ochotnícke,
moderné mládežnícke alebo detská dramatická
tvorivosť, ľudové a súčasné remeslá ich pre vás celoročne pripravujeme.
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Obce Jelenec, Branč a Čeľadice využili pre
svoje školy našu ponuku podujatí v oblasti sociálnej
prevencie. Ďalších 22 škôl má dohodnuté podujatie
v najbližšom období.

V našej územnej pôsobnosti okresov Nitra,
Šaľa a Zlaté Moravce máme dva okresy, kde žijú
maďarsky hovoriaci obyvatelia. Pre nich v rámci menšinovej kultúry pripravujeme podujatia,
výstavy, súťaže, scénické programy, prehliadky
s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo, zvyky
a obyčaje Podzoboria. S kultúrnymi programami,
výstavami a remeslami navštevujeme veľmi radi aj
slovenskú menšinu v Maďarsku.
Pravidelne vydávame publikácie, kalendáre,
katalógy a CD nosiče s ľudovými piesňami. Našou
špecifickou činnosťou je Astronómia – pozorovania oblohy, exkurzie, prednášky odborníkov astronómov, súťaže vedomostné i výtvarné. Vytvorili
sme v našej budove astroučebňu s pomôckami, kde
majú možnosť stretávať sa aj naše tri nové astrokluby.
Národné osvetové stredisko v Bratislave
počas Galaprogramu festivalu neprofesionálneho
umenia TVOR.BA 2019 pri príležitosti Dňa
kultúrno-osvetových pracovníkov ocenilo jedného riaditeľa a osem metodikov zo Slovenska
podľa oblastí činnosti. Sme naozaj mimoriadne
hrdí, že NSK získal z deviatich ocenení štyri –
z toho tri Krajské osvetové stredisko v Nitre –
dve odborné pracovníčky za dlhoročnú systematickú starostlivosť o rozvoj divadla a filmovej
tvorby a riaditeľka KOS v Nitre za výnimočný prínos
k rozvoju neprofesionálneho umenia na Slovensku.
Ďakujeme, napĺňa nás to hrdosťou a zároveň zaväzuje pokračovať v našej systematickej práci.
Daniela Gundová
riaditeľka KOS

Ohliadnutie za celoštátnou Cineamou v Nitre

Cineama - celoštátna postupová súťaž
a prehliadka amatérskej filmovej tvorby sa päť rokov
konala v Nitre. Každoročne dostalo priestor súťažiť
okolo stovky filmov z 8 krajov Slovenska. Prezentovala sa kolekcia filmov z Čiech a zo svetového festivalu UNICA. Návštevníci mohli vidieť filmy všetkých žánrov od dokumentu, hraných, animovaných,
minútových, experimentálnych filmov, reportáže
i videoklipy.

CINEAMA

6

Okrem súťažnej časti KOS v Nitre pripravovalo i množstvo sprievodných podujatí, medzi ktoré
patrili filmové workshopy, individuálne konzultácie, rozborové semináre. Počas voľného času sme
ponúkali účastníkom prehliadky Dolného i Horného
mesta, Nitrianskeho hradu, so sprievodcom, jazdu
turistickým vláčikom a podujatia, ktoré v tom čase
v Nitre konali. Otvorili sme i nové cesty a smerovania Cineamy vo forme dvoch medzinárodných
konferenciách k amatérskemu filmu, vytvorili sme
zvučku festivalu, pripravili sme prezentáciu Hudobnej banky o používaní hudby vo filme, dali sme
priestor výstavám fotografií z jednotlivých ročníkov
a realizovali verejnú prezentáciu výsledkov workshopov formou filmových zostrihov. Plnofarebné
bulletiny s obrazovou a textovou časťou, zborníky z
konferencií sa stali neodmysliteľnou súčasťou. Počas

5 rokov sa v Nitre ocitlo viac ako 500 autorov filmových diel a ďalších niekoľko tisíc návštevníkov.
Autori si odniesli domov vďaka podpore FPU, KOS
a NOC z každého ročníka i propagačné a vecné
ceny propagujúce podujatie CINEAMA. Navštívilo ju
i veľa hostí zo zahraničia z Nemecka, Veľkej Británie,
Poľska, Česka, významných hostí. KOS organizovalo
súťažnú prehliadku v spolupráci s Mlyny Cinemas,
ktorým patrí poďakovanie za spoluprácu, za poskytnutie moderných kino-priestorov na premietanie
amatérskych filmov i za možnosť organizovať sprievodné podujatia v ich priestoroch. Každým rokom
Nitru navštevovalo viac a viac účastníkov.
Slová predsedu poroty Antona Szomolányiho: “Dôležitým aspektom je dokonalý usporiadateľský tím, ktorý, dovolím si povedať, organizuje prehliadku v najvyššom možnom štandarde
a hlavne s obrovským nadšením. Súťaž má veľmi
vysokú úroveň, ktorá je porovnateľná s filmovými
festivalmi v zahraničí a dovolím si povedať, že ich
v pozitívnej atmosfére a organizácii prehliadky
v mnohom prevyšuje.”
Hlavným partnerom bol Fond na podporu
umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil každý
ročník podujatia.
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Tradičné detské hry Nitrianskeho kraja
Myšlienka vytvoriť metodický materiál,
monografiu mapujúci regionálnu kultúru nášho
domáceho prostredia - Ponitria a jeho blízkeho okolia vyšla z požiadaviek účastníkov vzdelávacích aktivít tradičnej kultúry v Nitrianskom kraji a najmä
v regióne Ponitria.
Po zvážení koncepcie nasledovalo hľadanie
dostupných materiálov, metodických príručiek,
zborníkov piesní, hier, výskumných prác, kroník či monografií obcí, v ktorých sme našli množstvo materiálu. Ten starostlivo zhodnotili odborníci
z autorského tímu, vybrali vhodné piesne a hry,
ktoré následne autorka Agáta Krausová systematicky zatriedila podľa presne stanovených kritérií.
Po dôkladnej analýze pramenných materiálov sa
výber zúžil na detské hry z obcí Nitrianskeho kraja
- Bánov, Branovo, Černík, Dolné Krškany, Hájske,
Jarok, Komjatice, Lehota pri Nitre, Maňa, Močenok (v rokoch 1951 - 1992 to boli Sládečkovce),
Mojmírovce, Nitriansky Hrádok, Palárikovo, Šurany, Šurany - Kostolný Sek, Trávnica, Zbehy, Veľké
Janíkovce, Veľké Lovce a Vráble.
K spolupráci na úvodných kapitolách knihy sme prizvali ďalšie odborníčky Margitu Jágerovú,
Luciu Foglovú, Danu Kollárovú, Tatianu Bužekovú
a Lenku Konečnú. Objasňujú
v nich historicko-kultúrne kontexty v lokalitách, v ktorých
tradičné hry prežívali, a prinášajú pohľady na detskú
hru z psychologického, kognitívneho aj pedagogického hľadiska. Jednotlivé odborné príspevky dot-

várajú obraz o tradičných detských hrách z rôznych
aspektov.
Jadro knihy tvoria detské hry rozčlenené
podľa typológie na pohybové hry, hry s nástrojmi,
logické hry, riekanky a vyčítanky. Hry sú funkčne
doplnené o notové zápisy. Významným prvkom
publikácie sú ilustračné fotografie, zachytávajúce
najdôležitejšie momenty danej hry. Fotografovania tradičných detských hier sa zúčastnilo 70 detí
z detských folklórnych súborov z Nitrianskeho
okresu: DFS Jelenček z Jelenca, DFS Sílešánek z Vinodolu, DFS Borinka a DFS Fatranček z Nitry. Deti
sú aj autormi kresieb, ktoré sme v knihe použili.
Publikácia sa dostala do celého Slovenska, ale aj do
Spojených arabských emirátov a Kanady.
„Detské hry sú v dnešnej dobe dôležité, pretože
rozvíjajú koncentráciu, fantáziu, spolupatričnosť a
kondíciu. Pomáhajú deťom nadväzovať priateľstvá a
zlepšovať komunikáciu.“ Anežka Verešová, vedúca
DFS Sílešánek, Vinodol
„Najviac sa mi tam páčilo, že sme všetci spolu a
hrať sa je dobrá vec, páčilo sa mi čo sme sa hrali na
tie včielky alebo na medveďa. Všetko sa mi páčilo
a hlavne, že sme boli spolu.“ Vanesska Benczová,
účastníčka fotografovania detských hier, členka DFS
Jelenček z Jelenca.

ENCI, BENCI,
NA KAMENCI...
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Festival Amatérskeho Divadla 2019
Organizátorom festivalu je Krajské osvetové
stredisko v Nitre spolu s mestom Nitra. FAD je už
piaty rok úspešným projektom aj vďaka podpore
Fondu na podporu umenia.
FAD je priestorom na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu, pre získanie nových zručností
a skúseností v oblasti divadla. Počas 4 dní festivalu sme hľadali prostredníctvom divadla netradičnú
cestu k divákom. Predstavilo sa 9 divadelných
predstavení. Zahraničným hosťom bolo Divadelné
laboratórium VidSutnist z Rivne z Ukrajiny s performatívnym divadelným predstavením s rovnomerným názvom Vidsutnist, pod vedením Jurija
Paskara. Viedol aj divadelnú dielňu na tému Spôsob
existencie herca vo vybraných divadelných žánroch.
Novinkou tohto ročníka bola spolupráca s OZ
Výmeníky, K13 z Košíc. Na FAD prišlo Divadlo P.A.,
s hrou UTERUS.
Odbornú diskusiu a dialóg o inscenáciách
viedli skúsení nezávislí hodnotitelia, lektori, divadelní kritici, s cieľom vzdelávať divadelné súbory. Sú
neodmysliteľnou súčasťou festivalu: Matej Moško
lektor, porotca, člen kultúrneho spolku MLOKi;
Martina Mašlárová porotkyňa, divadelná kritička,
teoretička, redaktorka divadelného mesačníka kød,
Daniela Evjaková pedagogička, lektorka, režisérka
Divadla oProti.
V roku 2020 pripravujeme 6.ročník a to v
dňoch 26.- 29.marec 2019, opäť v kultúrnom dome
v Párovských Hájoch.
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ázov Životná púť
mojej
babky
je
celovečerný folklórny
program
podzoborských
folkloristov, ktorí sa v roku
2014 prvýkrát stretli pri projekte podzoborských balád
Vytrhnite moje spievajúce
srdce. Tento program zožal
veľký úspech. Účinkovalo
v ňom 45 folkloristov z viacerých obcí Podzoboria.
Najmenší člen mal 6 rokov
a najstarší účinkujúci bol už
po 80-ke. Spája ich spoločne
to, že majú radi folklór,
tradície našich predkov a literatúru. Majú za sebou
viac ako 20 vystúpení u nás
v
nitrianskom
regióne,
ale
i
v
Maďarsku.
Hlavným

zámerom

tohto

programu je, že chce na- ale aj za hranicami Slovenska.
pomôcť
k
udržiavaniu ma- ďarských balád
a ľudových piesní v povedomí
obyvateľov obcí Podzoboria.
Program sa prezentuje vo viacerých obciach Podzoborského regiónu a v ďalších
rokoch sa plánuje opakovať s
menšími obmenami repertoáru zo zbierok ľudových piesní
a balád. Témou nového programu je žena. Do hodinového
programu je zahrnutý kolobeh
života jedného človeka. Od
narodenia až ku smrti. Všetko
je vyrozprávané pesničkami
a básničkami k danej téme.
Program Životná púť mojej
babky sa stretol s pozitívnymi
ohlasmi nielen na Podzoborí,

Pod Štitárskými kopcami

je názov celovečerného scénického programu podzoborkých folkloristov, s ktorým vystúpili 3. februára 2019 v Kultúrnom dome v Čechynciach.
S týmto programom reprezentovali Podzoborie na
jeseň v roku 2018 aj v Rumunskom Macaua v auguste 2019 v maďarskej Vilonyi .
Po celovečerných scénických programoch
Vytrhnite moje spievajúce srdce a Životná púť mojej
babky je to tretí program, čo skupinka folkloristov,
ktorá funguje pod Krajským osvetovým stredis-
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kom v Nitre pod názvom Podzoborskí folkloristi
pripravila. V tomto programe účinkujú folkloristi
a sólisti z obcí Jelenec, Kolíňany, Žirany, Dolné Obdokovce a Čechynce. V programe oživili aj tradíciu
voľby mládeneckého richtára, ktorého volili na
Zelený Štvrtok pred Veľkou nocou. Mládeneckého
richtára volili v krčme na jeden rok. Mal na starosti
organizovanie zábavy v obci aj zabezpečenie bezproblémového priebehu stavania mája.

Vesmír všetkými
zmyslami

Očami mohli návštevníci každý mesiac pozorovať
hvezdárskym ďalekohľadom na oblohe Mesiac,
planéty, hviezdy a učili sa pod dohľadom hvezdára,
Juraja Pecháča, rozoznávať súhvezdia
Ušami počúvali unikátne zvuky, ktoré vydáva
každá planéta slnečnej sústavy. Tieto a iné zaujímavosti sme prinášali mesačne na podvečerných
prednáškach
Hmatom skladali deti napr. planéty slnečnej
sústavy podľa poradia na tabuliach, na interaktívnej stene, na modeloch počas tvorivých dielní či
vzdelávacích stretnutí každý druhý utorok
Nosom často ovoniavali deti náš meteorit z Rumanovej, keď sme im povedali, čo kozmonauti
prezradili po pristátí na Mesiaci pred 50-timi rokmi
- že mesačný prah vonia ako spálené mäso... :-)

ASTRONÓMIA

Chuťovými pohárikmi... zatiaľ sa nám nepodarilo
zistiť, ako chutí vesmír...

Počas 5-tich rokov, čo sa venujeme astronómii, sme každý rok priniesli okrem zaujímavostí aj nejakú novinku. Tento rok ich bolo dokonca
viacero, napr. cyklické vzdelávanie sme upravili pre
začiatočníkov, mierne i viac pokročilých; na Deň
hvezdárne sme pozvali kozmonauta Ivana Bellu,
ktorý zaujal, ale i pobavil svojím rozprávaním o
misii do vesmíru, od ktorej uplynulo už 25 rokov;
v lete sme objednali nafukovacie planetárium, rozprávanie o vesmíre a hravé astro-dielne, z ktorých sa
tešili najmä rodiny s deťmi; na jeseň sme pripravili
večer s astronómiou nielen v Šali, ale aj v Zlatých
Moravciach a poslednou novinkou bolo obstaranie
zaujímavých interaktívnych pomôcok do hvezdárne
spolu so slnečných ďalekohľadom. Takmer všetky
podujatia a pomôcky z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu.
V činnosti nám pomáhali členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov.
14

Večer s astronómiou v Zlatých Moravciach očami
Juraja Pecháča, externého hvezdára KOS
„Náš prvý export nitrianskej astronómie
do Zlatých Moraviec môžeme hodnotiť ako veľmi
úspešný. Počasie bolo veľmi priaznivé, tak sme
mohli naplánovaný program splniť do bodky. Začali
sme prednáškou Mgr. Márie Záborskej o jesenných
súhvezdiach a ich objektoch, ktoré sme návštevníkom ukázali aj na oblohe, čím sme prepojili teóriu
z prednášky s praxou. Okrem toho si všetci mohli
v astro-ďalekohľadoch pozrieť Mesiac aj s krátermi, Jupiter so všetkými štyrmi najväčšími mesiacmi a Saturn s prstencami a mesiacom Titanom v
dokumente o lete Apolla 11 na Mesiac, návštevníci
sa dozvedeli nielen o úspechoch tohto letu, ale aj o
nástrahách a rizikách, ktoré museli astronauti prekonať. Pripravili sme aj astro-kútik s tvorivou činnosťou, kde sa dal vyrobiť ďalekohľad na súhvezdia z
rolky toaletného papiera a alobalu, papierová raketa,
či vyplniť astro-hlavolamy alebo prelistovať časopisy
a knihy o astronómii. Niektorí záujemcovia by veru
pristali zoznamovať sa s vesmírom aj dlhšie, ako bol
náš vymedzený čas, tak sme im museli sľúbiť, že o
rok prídeme znova.“
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Festival Cantate 2019

Posledný októbrový víkend patril prehliadke zborového spevu Festival Cantate, konajúcej sa
prvýkrát v Koncertnej sále Župného domu v Nitre.
Pompéznosť podujatia zabezpečili počas dvoch dní
prehliadky okrem nádherných priestorov aj vynikajúce výkony účinkujúcich.
Našou snahou je vytvoriť priestor na prezentáciu speváckych zborov a zároveň im ponúknuť
možnosť skvalitniť svoje spevácke výkony a motivovať deti a mládež, pokračovateľov šírenia zborového
spevu, tohto nádherného a atraktívneho žánru.
Myšlienkou festivalu je šíriť ideu zborového spevu, získať nových, mladých spevákov i poslucháčov
a priaznivcov zborového umenia. Festival Cantate
má ambíciu znovu zrodiť lásku k zborovému spevu.
V tomto roku potešilo ucho diváka počas dvoch dní
festivalu veľmi kvalitní účinkujúci.
Prvý deň prehliadky sa publiku predstavili spevácke zbory z Nitry a okolia, ich umelecké
vystúpenia zhodnotili počas rozborového seminára
lektorky, odborníčky v oblasti zborového spevu,
ktoré skonštatovali vysokú úroveň prehliadky Festival Cantate. Vyzdvihli kvalitu interpretácie skladieb
i celkový umelecký dojem jednotlivých vystúpení.
Umelci, dirigenti zborov, so záujmom počúvali
odborné pohľady lektoriek, javili záujem o individuálne konzultácie s týmito odborníčkami, o ich
rady a odporúčania vzťahujúce sa k ich vznikajúcim
umeleckým dielam.
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Druhý deň prehliadky patril spevákom jednotlivcom i zborom, ktorí boli účastníkmi workshopov, a ktorí prijali pozvanie a zapojili sa do realizácie myšlienky spoločného spievania v jednom
spoločnom zbore pod odbornou taktovkou lektorky
a vytvorili tak spolu s hudobným doprovodom komorného orchestra zo ZUŠ Rosinského v Nitre jedno výnimočné umelecké dielo v podobe spoločne
nacvičených skladieb, ktoré si publikum malo
možnosť vypočuť počas tohto slávnostného galavečera.
Odbornou lektorkou workshopov bola
Mgr. art. MgA. Oľga Budinská, ArtD., vynikajúca odborníčka v oblasti zborového spevu, ktorá je
držiteľkou množstva prestížnych ocenení doma i v
zahraničí, a ktorá je zároveň garantkou celého projektu. Počas dvoch dní prehliadky sa predstavili
Ženský spevácky zbor Cantica z Močenku, Zmiešaný
spevácky zbor Lipka z Dolných Krškán, Ženský spevácky zbor Castanea z Veľkého Kýru, Ženský spevácky zbor Zoboralja zo Žirian, Zmiešaný spevácky
zbor Fidelitas z Branču, Detský spevácky zbor Arrowroses z Nitry a Detský spevácky zbor Piesok
z Vrábeľ.

Pokiaľ aj vy radi spievate, radi prijímate nové
atraktívne výzvy, ste zvedaví, kam až siahajú vaše
spevácke možnosti, srdečne vás pozývame zúčastniť sa speváckych dielní, počas ktorých vám bude
ponúknutá možnosť výmeny skúseností v kolektíve
nadšencov zborového spevu, ako i príležitosť skúsiť
si zaspievať pod odborným vedením spolu s ľuďmi,
ktorých spája spoločná vášeň - spev v jeho netradičných, inovatívnych a výnimočných podobách...
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do
projektu Festival Cantate 2019, a ktorí vytvorením
nádherného umeleckého diela v podobe jedinečného hudobného programu dopomohli priniesť
pozitívnu emóciu množstva ľudských hlasov do duší
poslucháčov.

Remeslá
K jedným zo základných pilierov nehmotného kultúrneho dedičstva patria ľudové remeslá.
Krajské osvetové stredisko sa snaží prostredníctvom lektorov sprostredkovávať ľudové remeslá či
ako sprievodné podujatia väčších podujatí, alebo
prostredníctvom organizovaných dielní pre deti
základných škôl, ale aj dospelých a seniorov. To, že o
ľudové remeselné techniky neutícha záujem svedčí
návštevnosť tvorivých dielní.
Odborná pracovníčka Ľudmila Struková
dnes už na dôchodku sa oblasti tradičných remeselníckych tvorivých dielní v rámci projektu vzdelávania s podporou Fondu na podporu umenia venovala technikám s návratom k prírodným materiálom
a ich spracovaniu. Zameriavala sa hlavne na poľnohospodárske remeslá, ktoré súviseli s dopestovaním
obilia, cukrovej repy, ľanu, chovu včiel, hrabavej hydiny i oviec. Účastníci miesili, piekli a zdobili medovníky, oboznámili sa so spracovaním ovčej vlny
a technikou mokrého plstenia si vyhotovili ozdoby
na odevy, Zo včelích medzistienok sa naučili vyrobiť
si prírodnú sviečku. Ľanové tašky si farbami na textil ozdobili vlastným motívom, kresbou.
Pod jej vedením sa uskutočnili ukážky
ľudových remesiel ako sprievodný program viacerých podujatí, napr. Kvetnej nedele v obci Čab,
Dňa obce v Jarku, v Novej vsi nad Žitavou remeselné výrobky spestrili regionálnu súťaž a prehliadku Ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov
a spevákov, spevácky duet a inštrumentalistov pod
názvom Zahrajte mi túto, V MŠ Gorazdova Nitra
v rámci podujatia Gorazdov folklórniček sa uskutočnili ukážky remeselníckych postupov prác
a výrobkov 4 lektoriek. Ďalším sprievodným podujatím boli ukážky ľudových remesiel pri krajskej
postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru
dospelých „Idú hudci dolinou“.
Okrem projektových vzdelávacích aktivít
uskutočnila tvorivé dielne súčasných a ľudových
remesiel pre deti a mládež, ale aj pre dospelých.
Deti a mládež si vytvorili zvieratká z použitých CD,
z
tvrdého
papiera
darčekové
krabičky,
z vŕbového prútia si uplietli šibáky, z pedigu košíky
a z drôtu bižutériu. Dospelý sa venovali opletaniu
veľkonočných kraslíc, plietli rukavice palčiaky, teplé
ponožky, vyšívali gobelíny, vankúše. Naučili sa techniku richelieu. Venovala sa tvorivým dielňam v zariadeniach pre seniorov.
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Za jej prácu sa jej chceme touto formou
poďakovať a zaželať jej veľa slnečných dní v zdraví.
V práci sme pokračovali od septembra pod
vedením Mariany Fuleovej tvorivými dielňami pre
deti ZŠ prostredníctvom, ktorých sa naučili zhotoviť
šúpolienku z kukuričného šúpolia, jednoduchou
technikou zošívania si vyrobili kvietok, brošňu, alebo menšie deti si vyrobili kvietok z papiera. Veľmi
zaujímavou bola dielňa pre deti , kde si technikou
suchého plstenia vyrobili, srdce, motýľa, netopiera
a tekvicu. Pre dospelých sme pripravili tvorivé dielne
plstenia z ovčej vlny technikou suchého plstenia
a maľovanie na textil. Účastníci si vymaľovali vlastné tričká, rifle, tašky aj tenisky. Ukážkami remeselných techník sme oživili podujatie obecných dní
v obci Babindol a zúčastnili sme sa sprievodného
programu v rámci Divadelnej Nitry.
V budúcom roku pre vás pripravujeme
tvorivé dielne so zameraním na ekológiu. Využívanie
prírodných materiálov a recyklovaných materiálov.
Kurzy pre začiatočníkov a pokročilých : pletenia,
háčkovania, paličkovania, šitia.
“Nehmotné kultúrne dedičstvo spoluvytvára našu
mentalitu, charakter a je výrazom našej tvorivosti
a osobitosti. Len od nás záleží, či prežije, či sa udrží
alebo či zanikne a tým samých seba o veľa zchudobníme.“
Marek Maďarič,
			
bývalý minister kultúry

AMFO

Najlepšia amatérska fotografia opäť v Nitre

AMFO je celoštátna postupová súťaž,
ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum Bratislava. Zapojiť sa do nej môžu amatérski
fotografi zo Slovenska. Hodnotení sú v čiernobielej,
vo farebnej fotografii, v kategórii cykly a seriály a v
multimediálnej prezentácii fotografií. Výstava z tejto súťaže predstavovala tvorbu 132 autorov z celého
Slovenska. Odborná porota ocenila 58 autorov 1. ,
2. a 3. miestom i čestnými uznaniami. Výstavu si
návštevníci mohli pozrieť v priestoroch nitrianskej
Synagógy do 21. novembra. Víkend od 8. - do 10.
novembra sa niesol v znamení seminárov a konzultácií o fotografii, workshopov, sprievodných fotografických výstav a diskusií. Mladí amatérski fotografi z nitrianskeho regiónu urobili radosť nielen

sebe ale aj KOS v Nitre. Odniesli si niekoľko umiestnení a čestných uznaní. V kategórii do 16 rokov
získala 3. miesto Monika Bažányová, v kategórii do
21 rokov si 1. miesto odniesla Rebeka Ryšavá a 3.
miesto Karla Šavrtková a Adela Bradlerová. Okrem
výstavy AMFO sme pripravili pre účastníkov sprievodný program: fotografické workshopy Portfolio
s Rudolfom Lendelom, prehliadku Dolného mesta a návštevu sprievodných výstav - z 39. ročníka
Národnej súťaže amatérskej fotografie Českej republiky , výstavu na tému Voda si návštevníci pozreli
v KOS v Nitre. V OC Centro Nitra bola nainštalovaná výstava pod názvom Čaro okamihu. Hlavným
partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia.
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Program KOS v Nitre na rok 2020

MENŠINOVÁ KULTÚRA Vargová

FOLKLÓR Štulajterová
6.3. 		
Zvonky - regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí, KOS v Nitre
26.4. 		
Čo sa stalo nové ... - regionálna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, Rišňovce
24.5. 		
Idú hrať - krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, Nová Ves n. Žitavou
2.9.-16.10.		
Od ľanu po plátno - výstava tradičného spracovania ľanu, KOS v Nitre
3.10, 7.11, 5.12
Tanečné dielne pre folklórne kolektívy, Nitra

10.1. 		
22.1.		
22.3.		
V.		
6,6, 		
27.11.		
29.11.		
13. 12.		

DIVADLO Bartáková

HUDBA, SPEV, TANEC Máté

10.-11.2.		
		
19.- 22. 3.		
17.-19. 4.		
		
V.-XI.		
V.-XI.		

I. - III. 		
IX. - XI. 		
11.3., 1.4.		
16.-17.10.		
4. 12.		

Javiskový škriatok - regionálna prehliadka a súťaž detskej dramatickej tvorivosti 			
a divadla dospelých hrajúcich pre deti
FAD – Festival Amatérskeho Divadla, Párovské Háje
Na Scénu - Močenok a Nitra, krajská súťaž a prehliadka divadla mladých 				
a dospelých Nitrianskeho kraja
Tradičné ochotnícke divadlo - workshopy
Tvorivá dramatika v praxi - workshopy

FOTO-FILM, VÝTVARNÁ TVORBA Smrečková
13.2. 		
19.3. 		
2.-22.4.		
		
20.-23.8. 		
		
6.-20.11. 		
		
I.-XII.		
		

REGION ART výstava výtvarných diel regionálnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
CINEAMA - regionálny výber filmových diel na krajskú postupovú súťaž
AMFO - výstava fotografií z regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej 				
fotografickej tvorby, uzávierka: 13.3.
Pohľady do umenia - 8. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych 			
výtvarníkov, miesto Banská Štiavnica
AMFO - výstava fotografií z celoštátneho kola postupovej súťaže amatérskej 				
fotografickej tvorby, 8. -10. 11. vernisáž, fotografické workshopy
Výtvarné dialógy - zamerané na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu dejín 				
výtvarného umenia, druhý štvrtok v mesiaci

VZDELÁVANIE, SOCIÁLNA PREVENCIA Ondrušková
30.1		
13.2, 27.2, 2.4
I.-IV. 		
V. 		
22.-23.10 		
12.2 		

Ako získať finančnú podporu na kultúru za obec a OZ z Fondu na podporu umenia
Akonapísať úspešný projekt - cyklické školenie pre obce a OZ
Projektový manažment pre neprofesionálnu kultúru – cyklické školenie pre obce a kultúrne OZ
Inklúzia znevýhodnených detí v predškolskom prostredí - seminár pre pedagógov MŠ
Sociálna prevencia v praxi – výučba interaktívnych techník a metód pre koordinátorov prevencie
Kyberšikana - seminár Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Zš Čeľadice

ASTRONÓMIA Ondrušková
31.1.
28.2.
9.3.. 		
14.3.
16.,19.,30.3.
3.4.
24.4.
30.4.
		
29.5.
		
26.6.
24.7.
24.7.
		
18.9.
24.9.
		
25.9.
22.10.
		
23.10.
20.11.
18.12.
I.-XI.		

Blízky Mesiac - prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Astronomické zastavenia v Kodani - prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Vesmír očami detí - výstava a vyhodnotenie v Šali, Z. Moravciach a Nitre
Deň hvezdárne v KOS
Čo vieš o hviezdach? MsKS Večierka Šaľa, v KOS v Nitre, CVČ Zlaté Moravce
Pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Hviezdy potrebujú tmu - orientácia na oblohe bez ďalekohľadu
História tajného sovietskeho lunárneho programu - prednáška, pozorovanie 				
oblohy vo hvezdárni
Po stopách Maximiliána Hella (300. výročie jeho narodenia) - prednáška, 				
pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Ženy vo vesmíre - prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Hviezdy na dotyk - zážitkové aktivity pre deti
M. R. Štefánik - astronóm a letec (140. výročie narodenia) - prednáška, 				
pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Hviezdy potrebujú tmu - orientácia na oblohe bez ďalekohľadu
Večer s astronómiou v Šali - pozorovanie, tvorivé dielne pre deti, odb. 				
dokument, prednáška Letné a Jesenné súhvezdia a ich objekty
Bruselské atómium a planetárium - prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Večer s astronómiou v Zlatých Moravciach - pozorovanie, tvorivé dielne pre deti, odb. 			
dokument, prednáška Letné a Jesenné súhvezdia a ich objekty
Kométy a dedičstvo Hendrika Oorta - prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Cirkumpolárne súhvezdia a ich objekty - prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Novinky vesmírneho výskumu v roku 2020 - prednáška, pozorovanie oblohy vo hvezdárni
Astro-kluby - vzdelávanie pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých

Trampoty z láskou - veselohra v troch dejstvách, KD Čechynce
Literárno-hudobný program pri príležitosti narodenia básnika Lászlóa Mécsa
Pieseň chrámu
Znie pieseň Podzoboria
Svätojánske ohne
Kde bolo, tam bolo - krajské kolo súťaže v prednese rozprávok v rámci rozprávkového festivalu
Adventný večer v Dorogu
Vianoce na Podzoborí

Workshopy pre tanečné súbory
Workshopy pre spevácke zbory
Tanečný kolotoč - súťaž v modernom tanci regionálne a krajské kolo
Festival Cantate – prehliadka speváckych zborov
Pieseň Vianoc - adventný koncert speváckych zborov

HOVORENÉ SLOVO Sedláčková
III.-IV.		
27.4 - 28.4
IV.-V.		
7.5.		
15.10.		
XI.		

Hviezdoslavovo Kubín – obvodné, okresné, regionálne kolá Nitra, Vráble, Šaľa Z. Moravce
Rečnícke umenie
Kreatívne workshopy pre deti a mládež zamerané na tvorivé písanie a rečnícke umenie
Štúrov Zvolen - krajská súťaž
Mladý moderátor - krajská súťaž
Umelecký prednes poézie a prózy - seminár pre pedagógov

REMESLÁ Füleová
13., 14.1. 		
15.1. 		
3., 4.2. 		
19.2. 		
24., 25.2. 		
2., 3.3. 		
9., 10., 12		
18.3. 		
30., 31.3. 		
20., 21.4. 		
22.4. 		
27., 28., 3		
4., 5.5. 		
11.-13.5. 		
20.5. 		
1., 2.6. 		
15., 16.6. 		
17.6. 		
7., 8.9. 		
16.9. 		
21., 22.9. 		
5., 6.10. 		
14.10. 		
19., 20.10.		
9., 10.11. 		
23., 24.11.		
25.11. 		
7., 8.12. 		
16.12. 		
I.-XII. 		

Recyklujeme CD - pre deti
Zdobíme torty - Zákusky
Masky - pre deti
Darčekové fľašky, dózy - pre dospelých
Recyklujeme plasty - pre deti
Kľúčenka - pre deti
Košikárstvo - pre deti
Veľkonočné TD - pre dospelých
Veľkonočné ozdoby - pre deti
Dekupáž - pre deti
Maľovanie na hodváb - pre dospelých
Drotárstvo - pre deti
Papierové kvety - pre deti
Tkáčstvo - pre deti
Zo starého nové - pre dospelých
Korálkovanie - pre deti
Mydielka - pre deti
Levanduľa - pre dospelých
Zápich do kvetináča - pre deti
Maľovanie na sklo - pre dospelých
Tkanie - pre deti
Šperky - pre deti
Šijeme hračky - pre dospelých
Šiškové variácie - pre deti
Tvoríme z lístia - pre deti
Vianočné ozdoby - pre deti
Vianočné TD - pre dospelých
Anjel - pre deti
Balíme darčeky - pre dospelých
Dielne pre organizované skupiny detí

www.kosnr.sk
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Na Scénu tentokrát v Močenku

Na Scénu bola krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých, tento
rok v obci Močenok. Odprezentovalo sa 9 divadelných
kolektívov v dvoch kategóriách (divadlo mladých
a divadlo dospelých), vzájomne sa konfrontovali, inšpirovali. Tri úspešné inscenácie prezentovali Nitriansky kraj na celoštátnych prehliadkach, na Belopotockého Mikuláši Teáter Komika, AeRTé - Mestské
divadlo Levice, s hrou NEBEZPEČNÁ HRA ČIAPOČKY S VLKOM I a na Fedime 2019- DS DRIM
pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre, ZA VEĽKÝM
ZOŠITOM; a Modré divadlo, Vráble, PREMENA
obe v kategórii divadla mladých.
Porota v zložení: Michal Jasaň - predseda
poroty, režisér; Miroslav Zwiefelhofer – divadelný
kritik; Michaela Pavelková – svetelná dizajnérka
spolu analyzovali videné inscenácie , vysoko hodnotili herecké schopnosti a ocenili režisérsko – pedagogické zručnosti vedúcich divadelných súborov.
Celú prehliadku sme začínali netradične, a to
tematickou divadelnou dielňou pod názvom Ako
upútať cez príbeh, ktorú viedla Martina Jánošíková
z Bratislavy. Bola zameraná na storytelling alebo
rozprávačstvo. Venovali sme sa rôznym cvičeniam
pre rozvíjanie obrazotvornosti, predstáv, ktoré chce
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rozprávač vyvolať v divákovej mysli. Vychádzali sme z osobných mikrosituácií. Súčasťou FAD
bol kritický seminár, ktorý prebiehal po každom
predstavení. Seminár mal formu diskusií a rozboru
jednotlivých inscenácií. Účastníci seminára si osvojovali divadelnú terminológiu a zoznámili s rôznymi inscenačnými postupmi a princípmi tvorby.
Mali možnosť spoločne hľadať odpovede na otázky,
napr. prečo práve takýto prístup k tvorbe, prečo táto
téma, hudba či zvolená scénografia. Lektorkou bola
Katarína Burdová.
Súťažné prostredie spríjemňovala Výstava
fotografií divadelných inscenácií z prehliadok a
súťaží, ktoré organizuje Krajské osvetové stredisko v
Nitre.
V roku 2020 plánujeme realizovať túto prehliadku
v dňoch 17-19. apríl 2020 v priestoroch Starého
divadla Karola Spišáka v Nitre prvý deň a dva dni
opäť v kultúrnom dome v Močenku.

NA SCÉNU

Na našu nótu - deti a mládežníci z Nitrianskeho
kraja vo víre ľudovej hudby

V septembri sme v Trávnci zorganizovali už piaty ročník hudobných dielní pre detské
a mládežnícke ľudové hudby - Na našu nótu. Stretlo
sa tu 20 mladých muzikantov zo štyroch ľudových
hudieb Nitrianskeho kraja - z DFS Borinka z Nitry, ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre, z Detského
folklórneho súboru Zlatňanka zo Zlatých Moraviec a Detského folklórneho súboru Tekovanček zo
Starého Tekova.
Hudobne nadaní účastníci mali v rámci
päťdňových dielní nielen možnosť venovať sa pod
dohľadom odborníkov jednotlivým súvislostiam
a funkciám hry každého nástroja v kapele a rozvíjať
tak svoju vlastnú muzikantskú zručnosť, ale dostali tiež šancu vyskúšať si súhru celého hudobného
zoskupenia. Hudobníkom sa venovali piati lektori
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti tradičnej
hudby. Milan Veróny a Erik Sitár pracovali s huslistami, Marián Petráš s kontrášmi, Ondrej Debrecéni
s kontrabasistami a Ľubomír Gašpar s cimbalistami. Garantom projektu, ktorý z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia, bol hudobník
a zberateľ ľudových piesní Marián Járek.

Snahou lektorov bolo, aby účastníci pochopili súvislosti v oblasti interpretácie ľudovej hudby, osvojili si herné štýlovo-interpretačné zručnosti z regiónu Požitavie, konkrétne z obce Hostie
a v neposlednom rade, aby sa naučili spolupracovať v kolektíve ľudovej hudby, pochopili princípy
spoločnej hry a naučili sa medzi sebou komunikovať.
Počas dielní vypĺňali deťom voľný čas animátorky
z Katedry etnológie a folkloristiky v Nitre Miroslava Školová a Veronika Dudášová. V posledný deň
muzikanti predviedli nadobudnuté herné zručnosti
svojim rodičom a vedúcim ľudových hudieb počas
záverečného koncertu s hosťujúcou Máňanskou
muzičkou z Mane v Kultúrnom dome v Trávnici.
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Matej Krnčok v Nitre

Október patril mladým moderátorom
a hlásateľom - amatérom vo veku od 15 do 25 rokov,
pre ktorých sme pripravili moderátorský workshop, besedu s moderátorom Matúšom Krnčokom,
návštevu mediálneho centra a krajskú súťaž Mladý
moderátor 2019.
Krajská súťaž Mladý moderátor sa uskutočnila 24.10.2019 v priestoroch Univerzitného
tvorivého ateliéru, ŠD UKF v Nitre. Tento rok do
krajského kola postúpilo 24 súťažiacich, ktorí súťažili v štyroch súťažných disciplínach : interpretácia
spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavou osobnou a vedenie vlastnej relácie. Všetky disciplíny boli časovo
ohraničené.
Po súťaži nasledoval rozborový seminár,
počas ktorého mali súťažiaci i možnosť individuálneho rozboru s porotou.
Odborná porota PhDr. Daša Nováčiková, PhD. /
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Maľovali krajinky i voľnú tvorbu

UKF v Nitre/, Mgr. Marcel Hanáček / moderátor,
redaktor, dramaturg RTVS/,Matúš Krnčok /
moderátor TV Markíza, Európa 2/
Hodnotila výslovnosť, úroveň dodržiavania
pravidiel slovenského jazyka, presvedčivosť prejavu
a schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť pohotovo
reagovať na nečakanú situáciu a celkový prejav.
Na súťaži uspeli tí, ktorí prejavili svoju univerzálnosť,
v každej kategórii predviedli najčistejší (gramaticky,
foneticky, lexikálne) prejav, vedeli zaujať publikum.
Ich silnou stránkou bola dobrá slovná zásoba, vďaka
ktorej bol ich prejav variabilný a komentujúce vety i
kladené otázky boli zmysluplné.
Po vyhlásení bola beseda s moderátorom
Matúšom Krnčokom a návšteva mediálneho centra. Návštevníci mediálneho centra sa dozvedeli
ako funguje rádio a ako prebieha vysielanie. Beseda
prebiehala formou otázok účastníkov, ktorý sa najčastejšie pýtali na natáčanie relácie TBT s Matúšom
Krnčokom a na jeho pôsobenie v rádiu Európa 2.

Výtvarné cestičky pre neprofesionálnych výtvarníkov pokračovali v tomto roku už po piatykrát.
Zrealizovali sme štyri workshopy na témy krajina a
abstraktná maľba. Každý z nich bol jedinečný. Sústredili sme sa na maľbu a kresbu z fotografie s dôrazom na výstavbu obrazu prostredníctvom vlastného
výtvarného hľadania. Účastníci sa venovali i rôznym
inovatívnym formám. Nadšení boli z techniky Alla
prima, pochopeniu jej podstaty, maľovania mokrým
do mokrého. Autori zo šalianskeho regiónu prejavili veľký záujem o abstraktnú maľbu, ktorá bola o
vlastnej kreativite a objavovania nového. Počas všetkých workshopov získali základné informácie o
výtvarných výrazových prostriedkoch, technikách
maľby a kresby s prepojením na dejiny výtvarného
umenia. Osvojili si nové výtvarné zručnosti a lektori sa usilovali o podporu ich talentu a nadania,
dodávali potrebnú vnútornú motiváciu a chuť k
výtvarnej tvorbe. Súčasťou boli konzultácie k výtvarným dielam a individuálny prístup ku každému
účastníkovi. Podujatie z verejných zdrojov podporil
FPUPodujatie z verejných zdrojov podporil Fond na
podporu umenia.
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Minulosť a súčasnosť

je názov podujatia, ktoré sa konalo 9. marca
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Podujatie
otvorila kyticou piesní mladá podzoborská sólistka
Boglárka Csámpaiová z Jelenca. Po príhovore pani
riaditeľky program pokračoval prezentáciou knihy
Výšivky podľa počítanej nite Podzoborskej oblasti,
ktorá vyšla v maďarskom jazyku a jej autorkou je
Mária Jókai. Je to už štvrtá kniha autorky, ktorú vydalo Krajské osvetové stredisko v Nitre, podporil ju
Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Publikáciu predstavila etnologička Márii Szanyi,
ktorá na knihe odborne spolupracovala. Mária
Nagy,
podpredsedníčka Združenia čipkárok
v Maďarsku, a jej menovkyňa Mária Nagyová, lektorka podzoborských čipkárok, uviedli knihu do
života. Po skončení podujatia sa čipkárky a remeselníčky z Podzoboria a Komárňansko - ostrihomskej
župy stretli na spoločných tvorivých dielňach, kde si
navzájom vymenili svoje skúsenosti a inšpirovali sa
novými trendami.
Sprievodným podujatím pre bola výstava
prác čipkárok, ktoré sa raz za mesiac stretávali v Krajskom osvetovom stredisku a učili sa pod vedením
lektorky Márii Nagyovej. Ako pani Nagyová v príhovore povedala: “Paličkovaná čipka v okolí Nitry sa
plietla predovšetkým v obciach s maďarsky hovoriacim obyvateľstvom: Mechenice, Bádice, Hosťová,
Žirany, Jelenec, Kolíňany, Dolné Obdokovce. Tu sa
vytvoril pomerne samostatný typ čipky. Iný typ sa
plietol v druhej čipkárskej lokalite – v Nových Sadoch. Tu išlo o čipku tylovú. Rozdielne typy čipiek
a aj rozdielne materiály. Zatiaľ čo v podzoborských
obciach sa používali nite z konopnej priadze
a s použitím farebných priadzí, tylová čipka sa plietla
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z veľmi tenkých bavlnených a hodvábnych nití. Čipka spod Zobora patrí k tým menej známym, pretože
už v polovici 20 storočia v súvislosti s odkladaním
tradičného odevu a prechodu na používanie tzv.
mestského, dočasne zaniklo paličkovanie”.
Svoje práce nám vystavili aj hostia
z Komárňansko - ostrihomskej župy. Veríme, že
slovensko-maďarská spolupráca čipkárok bude
pokračovať aj v budúcom roku.

Javiskový škriatok otvoril oponu
trom mimoriadnym úspechom
Regionálna prehliadka a súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich
pre deti, roztiahla opäť svoje krídla fantázie v Šali.
Deti i dospelí spolu hľadajú, tvoria, vymýšľajú, hrajú
sa na divadlo. Na začiatku cesty ako dospieť k hotovému detskému predstaveniu alebo k predstaveniu dospelých hrajúcich pre deti, je téma, ktorá je
takmer vždy vážna a komplikovaná a treba sa na
ňu pozrieť z viacerých uhľov pohľadu. Odpovede
na tieto otázky bytia predstavilo deväť divadelných
súborov, spolu 91 účinkujúcich, v dňoch 21.-22.
2 tu v Dome kultúry v Šali. Ich spôsob spracovania, výber a funkčnosť použitých rekvizít, výtvarné
poňatie, súhru a najmä odkaz pre divákov, bude
hodnotiť odborná porota v zložení: Mgr. art. Katarína Hitzingerová ArtD., dramatička, režisérka, pedagogička, lektorka z Banskej Bystrice, Mgr. art. Et.
MgA. Daniela Evjaková PhD., režisérka, lektorka,
pedagogička a MgA. Ján Hyža, PhD., lektor, hlasový
pedagóg, muzikálový herec. Organizátorom bolo
ako každoročne Krajské osvetové stredisko v Nitre,
ktorého zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny
kraj. Spoluorganizátorom je Mestské kultúrne stredisko v Šali.
Najúspešnejšia inscenácia Zhavranelí získala 1. miesto na regionálnej prehliadke Javiskový
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škriatok 2019, krajskej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich
pre deti Detský javiskový sen 2019 v Topoľčanoch,
a rovnako prvé miesto a postup na Scénickú žatvu na celoštátnej prehliadke a súťaži Zlatá Priadka, Šaľa 2019. Detský divadelný súbor MoDRé
TRaKy, pôsobiaci pri ZŠ s MŠ vo Vrábľoch, tvorí
ho partia „modrotrakáčov“ , ktorá pod vedením
režiséra Štefana Foltána, spracovala ľudovú rozprávku o Zhavranených bratoch, príbeh o dobre a
zle, o sile súrodeneckých vzťahov a o slovách, ktoré,
keď už nemôžeme vziať späť. Ďalšou úspešnou inscenáciou je inscenácia divadelného súboru Jednosmerka, ktorý pôsobí pri ZUŠ Jozefa Rosinského v
Nitre, TO, ČO SME CHCELI (dokázali) POVEDAŤ
v réžii Samuela Hornáčeka, ktorá získala na Medzinárodnom festivale divadla, Wigraszek v Poľsku v
meste Suvalki , 1. miesto v kategórii detské divadlo.
V kategórii divadla dospelých hrajúcich pre deti sa
najúspešnejšou hrou pre rok 2019 stala rozprávka
PINOCCHIO v spracovaní Divadla Materinky zo
Šale, ktorá získala 1. Miesto na celoštátnej prehliadke Divadlo a deti, Rimavská Sobota 2019.
V roku 2020 plánujeme JŠ v dňoch 13.-14.
februára 2020

Idú hudci dolinou

Veľký úspech hudobného folklóru dospelých
Nitrianskeho kraja
V nedeľu 16. júna 2019 od 15.00sa priestormi Krajského osvetového strediska v Nitre niesla
ľudová pieseň a spev. Zorganizovali sme už 5. ročník
krajskej postupovej súťaže a prehliadky hudobného
folklóru dospelých Idú hudci dolinou. Hlavným
cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie
zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie
a prezentácie hudobného folklóru.
Počas súťažného programu vystúpili so
svojimi programovými číslami Ľudová hudba FS
Furmani z Nitry, Terchovská muzika z dolniakov z Preselian, Spevácka skupina z FS Furmani
z Nitry, Ženská spevácka skupina Vranky z Nitry,
Ženská spevácka skupina Trnky z Tlmáč, Folklórna
skupina Krnčianka z Krnče, sólisti speváci Michaela
Kertészová z FS Furmani z Nitry, Kristína Kotorová a Nikola Lebocová zo ŽSSk Trnky z Tlmáč, Eva
Hanková ml. z FSk Krnčianka z Krnče, Ivan Paška
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z Terchovskej muziky z Preselian a gajdoš Mário
Pavel z Veľkého Zálužia.Jednotlivé vystúpenia hodnotila 4-členná odborná porota v zložení Alžbeta
Lukáčová, Tatiana Salajová, Marián Járek a Bernard
Garaj. Po programe získali súťažiaci od odbornej
poroty počas rozborového seminára odborné rady
a návrhy na vylepšenia programových čísel. Ostatní
účastníci a diváci sa naučili piesne z obce Papradno pod vedením vedúcej FSk Podžiaran z Papradna
Lenky Jandušíkovej. Skupina vystúpila v rámci programu ako hosť. Počas celého dňa prebiehali ukážky
tvorivých prác remeselníčok.
Na celoštátnom kole súťaže Vidiečanova Habovka, ktoré sa konalo 16. - 17.11.2019
v Habovke získal titul laureát a zlaté pásmo v kategórií sólistov inštrumentalistov gajdoš Mário Pavel
z Veľkého Zálužia. Zlaté pásmo získali ľudová hudba a spevácka skupina FS Furmani z Nitry, sólista
spevák Ivan Paška a Terchovská muzika z Preselian,
ŽSSk Vranky zo ŽSSk Trnky z Tlmáč získala strieborné pásmo.

IDÚ HUDCI
DOLINOU

Projektový manažment

Pre pracovníkov v kultúre sme pripravili počas roka 2019cyklické vzdelávanie v príprave,
tvorbe a manažovaní projektov a projektového tímu.
Témou sprevádzal PhDr. Marián Štermenský, PhD.,
odborník vo vzdelávaní dospelých a Mgr. Natália
Urblíková, projektová koordinátorka a lektorka v
oblasti projektového manažmentu.
Zámerom projektu bolo zvýšenie kľúčových
kompetencií pracovníkov v kultúre a výsledkom
zručnosť v plánovaní, písaní, efektívnom riadení,
vyhodnotení projektov. Nadobudnuté vedomosti
účastníci pod vedením lektorov pretvárali do konkrétnych úloh z praxe, skúšali si modelové situácie,
získavali praktické zručnosti v písaní projektov,
ktoré pripravili na podanie na FPU v aktuálnej
výzve pre osvety. V roku 2020 školenie pripravíme
aj pre obce a združenia venujúce sa kultúre. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia, hlavný partner projektu.
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Svätojánske ohne v Srbskom Paliči

Krajské osvetové stredisko sa dlhodobo
venuje menšinovej kultúre, najviac prezentovanej v
maďarskom jazyku, pretože v našej územnej pôsobnosti je niekoľko zmiešaných obci v dvoch okresoch
Nitra a Šaľa. V roku 2019 sme opäť pripravili nový
scénický program so zaujímavými zvykmi našich
predkov.
Oslavy letného slnovratu sú veľmi staré a patria do predkresťanských čias. Bol najdlhší deň a najkratšia noc. „Na svätého Jána sa pálili ohne vysoko
na kopcoch, aby sa ľudia ochránili pred zlými silami. Preskakovanie ohňa malo aj rituálno-očistný
význam. V tom čase mali najväčšiu silu aj bylinky,
zbierali ich staršie ženy v noci alebo pokropené rannou rosou.

Jánska noc bola oslavou živlov a prírody a
svätojánske ohne rozpaľovali aj vášne. Dievčatá a
mládenci si hľadali počas jánskej noci partnerov a
spolu preskakovali oheň. Hovorilo sa, že mladá žena
ktorej zomrelo prvorodené dieťa do svätojánskej
noci nemohla jesť čerešne. Tento zákaz mohla zrušiť
pri ohni, keď takému dieťaťu dala čerešne, ktoré sa
volalo tak, ako jej nebohý syn alebo dcéra.
Táto téma zaujala aj Podzoborských folkloristov, ktorí spoločne vytvorili nový program
Svätojánske ohne. Vystúpili s ním na Podzoborí, v
Maďarsku a v Srbskom Paliči, kde ukázali zvyky a
tradície našich predkov. Obecenstvu sa ich program
veľmi páčil, čo dali najavo veľkým potleskom.
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Vzdelávacie semináre k hovorenému slovu

Krajské osvetové stredisko v Nitre realizujet vorivé semináre na tému umeleckého prednesu
poézie a prózy. Semináre v roku 2019 boli primárne
určené pre pedagógov z okresov Šaľa, Zlaté Moravce a Nitra, ktorí pripravujú recitátorov na súťaž
Hviezdoslavov Kubín. Lektorka Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD., ktorá sa venuje pedagogike
a vzdelávaniu dospelých v oblasti hovoreného slova, sa zamerala na teoretické a praktické zložky
umeleckého prednesu. Počas seminárov sa s pedagógmi venovali vonkajším výrazovým prostriedkom ako mimike, gestike, kinezike a posturike.
Zamerali sa tiež na prácu s hlasom, priestorom,
rekvizitami, kostýmami a textom. Následne lektorka odporučila pedagógom cvičenia a hry, ktoré
môžu využiť pri príprave recitátorov na rôzne súťaže
(cvičenia zamerané na gestikuláciu, posturiku, prácu s textom a hlasom). Na záver semináru sa pedagógovia stali recitátormi a na vybranom umeleckom texte si precvičili umelecké prejavy. Lektorka
zdôrazňovala dôležitosť jedinečnosti osobnosti recitátora, jeho prirodzenosti a dôležitosť harmónie
autora a prejavu.
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Pohľady do umenia
Medzinárodné sympózium pre neprofesionálnych výtvarníkov sprostredkováva výtvarný
dialóg a komunikáciu o súčasnom neprofesionálnom výtvarnom umení. Jeho 7. ročník sa konal
v auguste, v blízkosti Banskej Bystrice v prírodných zákutiach obce Selce. Cieľom je každoročne
neformálne vzdelávať účastníkov teoreticky i prakticky vo výtvarnom umení a poskytovať priestor
na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a vlastnú
umeleckú tvorbu pod vedením odborného lektora.
V roku 2019 sa úlohy lektora zhostil Mgr. art. Juraj
Toman, ArtD. z UKF v Nitre. Účastníci sa venovali
počas štyroch dní maľbe krajiny s podtitulom - uhol
pohľadu. Kolektívna výstava výtvarných diel bola
sprístupnená verejnosti v KOS v Nitre v septembri a jej repríza sa konala v novembri a v decembri
v Dome kultúry v Kroměříži. K výstave bol vydaný
dokumentačný materiál.
Projekt podporil FPU i Mesto Nitra.
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Kluby grafológie a fotokluby

Väčšina ľudí považuje grafológiu za záhadnú, až tajomnú disciplínu. Záujemcovia o ňu môžu
stretávať v priestoroch KOS pod odborným vedením lektora. Na stretnutiach robia rozbory rukopisov, zdokonaľujú si vedomosti z grafológie, ale
aj príbuzných disciplín (psychológia, pedagogika,
sociológia). Členmi sú ľudia z rôznych oblastí ľudskej činnosti – psychológ, informatička, účtovníčka,
dôchodkyňa ... Sú dva kluby a stretávajú sa pravidelne striedavo každý druhý týždeň.
Klub pokročilých sa stretáva už 26 rokov bez prerušenia. Jeho história sa začala písať v januári 1994.
Klub začiatočníkov navštevujú čerství absolventi
kurzu grafológie, alebo noví záujemcovia o grafológiu.
Fotoklub Nitra vznikol pred 60 rokmi. Jeho
dlhoročným vedúcim je Ján Macák AZSF. Klub je
zapojený do klubovej súťaže Petzvalov mapový
okruh fotoklubov. Tiež sa zúčastňuje súťaže TAMAPO – Tatranský mapový okruh, ktorý sa realizuje
virtuálne – na internete. Veľa členov sa vystriedalo za jeho existenciu. Zúčastňujú sa individuálnych
súťaží a fotosalónov na Slovensku a v zahraničí.
Fotoklub APF – Atelier Priateľov Fotografie je oveľa
mladší klub. Jeho členovia sa zúčastňujú rôznych
fotografických dielní v spolupráci so skúsenými fotografmi. Pravidelne každý rok sa zúčastňujú na fotografických súťažiach.
Oba fotokluby pripravujú spoločné výstavy,
posledná v galérii Po schodoch v KOS v Nitre bola
na tému VODA
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Partneri KOS v Nitre v roku 2019

ARS ŠTÚDIO
Centrum voľného času Zlaté Moravce

Obec Dolné Obdokovce

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Obec Jelenec

Divadelná Nitra

Obec Močenok

Dom kultúry a športu Zlaté Moravce

Obec Nová Ves nad Žitavou

Fond na podporu umenia

Obec Výčapy-Opatovce

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Žirany

Foma Hradec Králové

Regionálne osvetové strediská v Leviciach, Komárne a Nových Zámkoch

Gyepestrans

Súkromné konzervatórium Heleny Madariovej

Klub modelárov Sľažany

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Komárňansko-ostrihomská slovenská samospráva v Maďarsku

Slovenský filmový ústav

Mesto Nitra

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Mestská športová hala Nitra

Súkromná základná umelecká škola Tralaškola Nitra

Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov

Tekovská hvezdáreň Levice

Mestské kultúrne stredisko Šaľa , kultúrne stredisko Večierka Šaľa

Tlačiareň Chillix

Mlyny Cinemas, Nitra

Tríbečské osvetové stredisko v Topoľčanoch

Národné osvetové centrum Bratislava

TROMF PIAROVA Banská Bystrica

Nitrianska galéria

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra výtvarnej tvorby a výchovy,
Katedra etnológie a folkloristiky, Katedra slovenského jazyka a literatúry

Nitriansky samosprávny kraj
N –Centro
Obec Cabaj-Čápor
Obec Čechynce
Obec Čierne Kľačany

Základná škola s materskou školou Lúky, Vráble
Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce
Základná umelecká škola Jozefa Rosinského Nitra
Združenie STORM Nitra
Zoner Bratislava
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Odborní pracovníci KOS
podľa oblastí záujmovo-umeleckej činnosti,
neprofesionálneho umenia a vzdelávania

Podporené projekty

Silvia Bartáková
divadlo
0911 540 019
silvia.bartakova@kosnr.sk

Mariana Fuleová
ľudové a súčasné remeslá
0911 540 023
mariana.fuleova@kosnr.sk

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii
Cinema
Idú hudci dolinou
Na scénu
Tanečný kolotoč
FAD – Festival Amatérskeho Divadla
Festival Cantate
Mladý moderátor
AMFO
Kreativ In 2: projektový manažment
Znie pieseň Podzoboria
Otvorme srdcia

Jana Ondrušková
vzdelávanie v kultúre
a astronómii, prevencia
negatívnych spoločenských javov
0911 540 016
jana.ondruskova@kosnr.sk

Linda Štulajterová
folklór
0911 540 022
linda.stulajterova@kosnr.sk
Aneta Sedláčková
hovorené slovo
0911 540 017
aneta.sedlackova@kosnr.sk

Marcela Máté
hudba, spev, tanec
0911 480 129
marcela.mate@kosnr.sk

Zdenka Smrečková
výtvarníctvo,fotografia, film
0911 540 018
zdenka.smreckova@kosnr.sk

Silvia Vargová
menšinová kultúra
0911 540 015
silvia.vargova@kosnr.sk

Činnosť Krajského osvetového strediska v Nitre skvalitňujú správca budovy Jozef Luka, technik Peter Bakay,
grafik Peter Škorec, ekonómka Zuzana Brúnaiová, účtovníčka Emília Pintérová a upratovačky Marta Földešiová
a Alena Mendelová.
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NOC – Národné osvetové stredisko spolufinacovalo dve celoštátne súťaže sumou 5 800 Eur.
So spolufinancovanim Nitrianskeho samosprávneho kraja a projektu mesta Nitra sme získali sumu viac ako 72 000 Eur.
Okresný úrad, odbor školstva podporil finančne okresné a regionálne kolá Hviezdoslavov Kubín.
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