
Divadlo VIOLA, Tkáčska 2 Prešov 

    

Divadlo pre deti – východiská, podoby, perspektívy 

(konferencia, workshop, predstavenie s lektorským úvodom) 

4. ročník s témou: Divadlo ako zrkadlo 

 

Podujatie je venované téme, ktorá je z hľadiska výchovy mladého diváka a budúcnosti divadla 

i jeho postavenia v súčasnej, médiami ovládanej spoločnosti, nadmieru aktuálna, dôležitá a 

primárna, so širokou perspektívou rozvíjania a prehlbovania. Ideovým východiskom je 

hľadanie prepojení medzi umeleckým svetom a aktuálnym mentálnym nastavením a 

pocitovou skúsenosťou detí a mladých ľudí. 

Časový harmonogram: 

 

Piatok (25.11.) 

Sprievodný program 

9.00 – 11.00 / divadlo 

Rómeo a Júlia (Divadelná klasika) 

v grafickom románe 

Workshop lektoriek EDUdrama v spolupráci 

s Divadelným ústavom  

 

18.00 / divadlo 

Jozef Lupták 

Koncert – violončelo  

Cyklus Sólo-duo-trio, 6. ročník 

 

19.30 / klub 

Koncert Českého šansónu 

Andrea Buršová / spev, Zdeněk Král / klavír 

Festival PADÁK, 3. ročník 

 

Sobota (26.11.) 

 

9.00 – 12.00 / divadlo  

Rómeo a Júlia (Divadelná klasika) v grafickom 

románe 

Workshop lektoriek EDUdrama  

 

14.00 – 17.00 / klub 

1. blok / Lektorská činnosť v divadlách 

a jej vzťah k problémovým témam detského 

diváka v súčasnosti 

Referujúci: 

14.00 Tatiana Pirníková / Divadlo VIOLA  

14.10 Andrea Buršová / pedagogička JAMU 

v Brne, herečka 

14.40 Barbora Jurinová / Drama centrum 

EDUdrama v spolupráci s Divadelným 

ústavom 

15.00 Veronika Kořínková / Združenie 

tvorivej dramatiky  

15.20 Lucia Mihálová / dramaturgička, DJP 

Trnava 

15.50 Miron Pukan / teatrológ 

16.20 Martina Kormošová / Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny - koordinátorka 

ochrany detí pred násilím  

Sprievodný program 

26.11.2022 o 18.00 / divadlo 

Stretnutia na 49. rovnobežke (5. ročník): 

Tajomné a krehké ženy Edity Spannerovej 

Hudobný hosť:  

Jordana Palovičová / klavír 

 

Nedeľa (27.11.) 

14.00 – 16.00 / klub 

2. blok / Analýza problémových tém 

rezonujúcich v školskom prostredí a ich 

presahy do divadelnej tvorby 



Divadlo VIOLA, Tkáčska 2 Prešov 

    

Soňa Pariláková, Divadlo VIOLA: Divadlo 

ako sociálna terapia – možnosti a inšpirácie 

Pozvanie do diskusie prijali: 

Miroslava Bereščíková, ZŠ Námestie 

Kráľovnej pokoja, Prešov / pedagogička 

Mária Kuderjavá, ZUŠ Mikuláša Moyzesa, 

Prešov / pedagogička 

Monika Kormaníková, ZŠ Šmeralova, Prešov / 

pedagogička 

Alena Váradyová, ZUŠ Letná ulica Poprad / 

pedagogička 

Tomáš Telepák, SZUŠ DAMA Audiovizuálna 

a multimediálna tvorba a Katedra hudobnej, 

výtvarnej a telesnej výchovy, Pedagogická 

fakulta, Prešovská univerzita v Prešove / 

pedagóg 

Martina Kormošová, Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny Prešov / 

koordinátorka ochrany detí pred násilím 

Jakub Molnár, šéfredaktor časopisu Javisko 

a divadelný dramaturg 

 

 

17.00 V!EME KTO S! / divadlo 

Divadelná inscenácia pre deti (10+) 

s lektorským úvodom 

Réžia: Jakub Folvarčný 

 

18.15 kolokvium / divadlo 

Vedie Soňa Pariláková 

 

Zmena programu vyhradená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia, ktorý je aj hlavným 

partnerom projektu. 


