Činnosť Mestského divadla v divadelnej sezóne 2006/2007


Sezóna 2006/2007 bola pre Mestské divadlo Žilina už 15. v poradí. V rámci nej MD uviedlo 311 vlastných i hosťujúcich programov, ktoré spolu  videlo 119.462 divákov. 

MESTSKÉ DIVADLO
Hlavné ciele MD v sezóne 2006/2007

1./  Veľká sála: rozšírenie atraktívnej ponuky večerných predstavení so snahou o stabilizovanie a rozšírenie diváckeho zázemia MD.
Dramaturgia veľkej sály je zameraná predovšetkým na tzv. rodinné predstavenia s výraznou výtvarnou, hudobnou a tanečnou zložkou, založenou na kvalitných klasických textoch, ktoré oslovujú všetky generácie divákov. Okrem repríz úspešných predstavení z minulých sezón MD pripravilo v tejto sezóne tieto premiéry: 
a/ Cigáni idú do neba (13.,14.10.2006), v réžii Antona Šulíka, ktorý s divadlom spolupracoval pri divácky najúspešnejšej inscenácii sezóny 2004/2005 Maľované na skle. Divadlo opäť vsadilo na osvedčený žáner – divadlo dynamickej hudby, tanca a silného príbehu. Na uvedenom titule MD spolupracovalo i s významnými rómskymi umelcami Idou Kelarovou a Desideriusom Duždom, ktorí sa podpísali aj pod vydanie debutového CD Mestského divadla s originálnou hudbou z tohto predstavenia, pokrstenom vo februári 2007 na XI.Reprezentačnom plese divadelníkov. V rámci prezentácie tohto CD i samotného predstavenia, MD vystúpilo v hlavnom programe Staromestských slávností 2007.
b/ Lakomec (2.,3.3.2007), v réžii Marcela Škrkoňa, čerstvého absolventa JAMU v Brne u pedagóga a renomovaného režiséra Martina Čičváka. Marcel Škrkoň pochádza zo Žiliny, čo v budúcnosti môže napomôcť k rozšíreniu umeleckého obzoru MD aj týmto smerom. Ako kostymérka tohto predstavenia sa predstavila Lenka Odvárková, taktiež študentka JAMU v Brne. Molierov Lakomec je kvalitný titul, ktorý si našiel okrem večerného diváka aj diváka stredných škôl a II. stupňa základných škôl. Po úspešnej inscenácii bol režisér oslovený na ďalšiu spoluprácu v novej divadelnej sezóne.
c/ Revízor – revízia 07 (25.,26.5.2007), v úprave a réžii Jakuba Nvotu, talentovaného mladého slovenského režiséra pôsobiaceho nie len na Slovensku, ale často aj v susedných Čechách. Čítanková klasika Revízora v MD dostala život vo výraznom komediantstve, s dôrazom na premyslenú aktualizáciu. Hudbu k predstaveniu skomponoval Andrej Kalinka, ktorý bol taktiež oslovený divadlom na ďalšiu spoluprácu v novej divadelnej sezóne. V hlavnej úlohe sa predstavil Sergej Hudák, herec Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. S touto premiérou sa MD prezentovalo na IV. ročníku Medzinárodného festivalu otvoreného divadla „Žilinská svätojánska noc“. 

2./  Malá sála: rozšíriť ponuku MD pre náročnejšieho či alternatívneho diváka.
Dramaturgia malej sály má ambíciu orientovať sa na náročnejšieho diváka s nízkorozpočtovými projektmi, využívajúc progresívnu zložku hľadania, dielne nápadov, experimentovania a priťahujúc predovšetkým mladých a skúsenejších divákov. Má svoje vďačné festivalové publikum. 
MD pripravilo v tejto sezóne premiéru:
a/ Rádio Chaos (20.4.2007), v réžii Laca Keratu, ktorý je dlhodobým spolupracovníkom Divadla Stoka a tvorí systémom kolektívneho autorstva spolu s hereckým súborom. Improvizácie, diskusie netradičné herecké postupy tvorivo obohatili herecký súbor MD, ktorý inicioval premiéru a naštudoval ju vo svojom voľnom čase. MD dostalo ponuku zúčastniť sa s touto inscenáciou Divadelného festivalu DIV 2007 v Trnave a Divadelného festivalu Puberťák 2007 v Divadle Ludus Bratislava. 

3./ Rozprávky: projekt určený najmladším návštevníkom.
MD každoročne v období Mikuláša pripravuje nový titul klasickej rozprávky pre deti a ich rodičov, ktorý zároveň dopĺňa ponuku pravidelných verejných nedeľných predstavení. V rámci organizovaných predstavení do MD prichádza veľký počet aj mimožilinských divákov, ktorí si často návštevu divadla spájajú s prehliadkou nášho mesta a blízkeho okolia. 
MD pripravilo v tejto sezóne premiéru:
a/ O psíčkovi a mačičke (1.12.2006), v réžii domáceho Branislava Matuščina, pre ktorého to bola už v poradí štvrtá divácky úspešná rozprávka v MD. V priebehu decembra sa odohrala 21-krát. 

4./ IV. ročník Medzinárodného festivalu otvoreného divadla „Žilinská svätojánska noc“.
V dňoch od 22. do 24. júna 2007 MD spolu s Kultúrnym centrom Stanica a OZ ASSITEJ Slovensko pripravilo už IV. ročník festivalu ŽSN.
V programe štvrtého ročníka Žilinskej svätojánskej noci, ktorý tvorilo 15 predstavení a viaceré sprievodné akcie z krajín Strednej Európy, boli dva highlighty, ktoré svojou osobitosťou tvorili samostatnú kategóriu. Sme pyšní, že prijali naše pozvanie. Otvárali a zatvárali festival. Poľská Akadémia Ruchu, legenda medzi divadelnými aj výtvarnými umelcami  tvoriacimi vo verejnom priestore s 20 - ročnou históriou a na záver v nedeľu sme sa vrátili späť do budovy divadla s predstavením Sclavi pražskej Farmy v jeskyni - v súčasnosti zrejme najúspešnejšieho stredoeurópskeho divadelného súboru. Práve toto predstavenie získalo v minulom roku, okrem českých, tri hlavné ceny na festivale v Edinburgu a odvtedy cestuje po celom svete.
Žilinská svätojánska noc – zapadá do kontextu mesta a jeho kultúrneho života, významne a atraktívne obohacuje ponuku jeho kultúrnych akcií pre svojich občanov a návštevníkov.

5./ Stabilizácia a rozšírenie hereckého súboru.
MD v divadelnej sezóne 2006/2007 prijalo do úväzku dvoch interných hercov, absolventov VŠMU Bratislava – Ivetu Pagáčovú a Dušana Musila. Vzhľadom na finančné prostriedky, ktoré neboli poukázané na účet divadla v plnej výške podľa rozpočtu, schválené 2 voľné herecké miesta ostali neobsadené. 

6./ Ponúknutie spolupráce mladým súčasným tvorcom.
MD Žilina je jedno z najmladších divadiel na Slovensku otvárajúce možnosti pre mladých súčasných tvorcov, s priestorom pre ich sebarealizáciu na profesionálnej pôde. V rámci tejto divadelnej sezóny MD spolupracovalo s viacerými mladými umelcami.
Ján Kudlička - výtvarník, scénická výprava „Cigáni idú do neba“
Barbora Špániková - herečka, postava Mačičky v rozprávke „O psíčkovi a mačičke“
Marcel Škrkoň - režisér, réžia  „Lakomec“
Lenka Odvárková - výtvarníčka, kostýmy „Lakomec“
Marek Šafárik - výtvarník, scénická výprava „Revízor - revízia 07“
Andrej Kalinka - muzikant, hudba „Revízor - revízia 07“ 
Dominik Zaprihač - herec, postava Meša , „Revízor - revízia 07“

7./ Prezentácia MD mimo vlastnej scény.
Aj v tejto sezóne MD pokračovalo v začatej spolupráci recipročných výmen predstavení medzi jednotlivými slovenskými divadlami. Po DAB v Nitre a JGT vo Zvolene, MD spolupracovalo s SKD Martin, DJZ Prešov, DJP Trnava. V rámci letných festivalov v Trnave, Duchonke a Nitre sa divadlo prezentovalo divácky atraktívnym predstavením „Maľované na skle“. Vo februári úspešne účinkovalo na Grand Festivale smíchu v Pardubiciach s inscenáciou „Spor“. Od nasledujúcej divadelnej sezóny bude MD pravidelne účinkovať v Bratislave v rámci projektu - „Loď Dunaj“.

8./ Rozvíjanie komunikácie s verejnosťou.
MD začalo vydávať od začiatku sezóny 2006/2007 mesačný bulletin s podrobným mesačným programom, pripravovaným programom, s predstavovaním jednotlivých členov umeleckého súboru a prezentáciou najnovších pripravovaných projektov. Okrem verejných, kultúrnych a spoločenských inštitúcii, ubytovacích a reštauračných zariadení v meste, je bulletin k dispozícii aj vo všetkých slovenských divadlách, v Divadelnom ústave, v divadelných odborných školách a pod.. Divadlo zväčšilo reklamnú kampaň v rámci festivalu ŽSN, kde mimo iného vydalo podrobný programový bulletin aj so stručným anglickým prekladom. V rámci rozšírenia informovanosti a služieb pre verejnosť divadlo inovovalo internetovú stránku. 

9./ Alternatívne zdroje financovania.
V sezóne 2006/2007 MD zabezpečilo tieto alternatívne zdroje financovania:
a/ Tatrabanka a.s. –            		130.000,- Sk – september 2006 – reklamné služby, dohoda o pokračovaní      
                                                                           spolupráce v ďalšej sezóne.
b/ MK SR –                             	  25.000,- Sk – september 2006 – 25. výročie DH Fatranka
                                                 	150.000,- Sk – november 2006 – Cigáni idú do neba 
c/ ŽSK –                                   	  15.000,- Sk – október 2006 – technické vybavenie DH Fatranka
d/ OZ ASSITEJ Slovensko - 	450.000,- Sk – jún 2007 – festival ŽSN

Dotácie schválené v sezóne 2006/2007, poukázané na účet MD v lete 2007:
e/ MK SR –                            	160.000,- Sk – júl 2007 – festival ŽSN
                                                	100.000,- Sk – júl 2007 – Lakomec
                      		          40.000,- Sk – august 2007 – kroje pre FS Rozsutec
		                        80.000,- Sk – august 2007 – zájazd FS Rozsutec - Belgicko
f/ Višegrad –                           	200.000,- Sk – august 2007 – festival ŽSN

Celkom:                                1,350.000,- Sk 

10./ Pokračovanie v budovaní divadelného zázemia.
Aj v sezóne 2006/2007 MD pokračovalo v budovaní divadelného zázemia, ktoré v žilinskom divadle absentovalo. 
a/ v novopostavenom divadelnom sklade (Budatín) sa doriešil systém oporných tyčí na ukladanie divadelných scén
b/ divadlo získalo nový nákladný automobil Renault na prevoz divadelných scén pri zájazdovej produkcii
c/ v rámci vybavenia malej sály divadlo kúpilo nadstaviteľné, variabilné praktikáble

11./ Ponuka atraktívnych hosťovských predstavení.
MD Žilina zabezpečili v tejto divadelnej sezóne pre žilinské publikum viacero atraktívnych programov. Diváci mohli na javisku MD vzhliadnuť  také osobnosti ako: Miroslav Donutil, Iva Janžurová, Iva Bittová, Marek Eben, Jiří Lábus, Ady Hajdu, Anna Šišková, Miroslav Noga, Martin Horňák, Marek Geišberg, Ján Berky-Mrenica ml., František Javorský, Milan Markovič, Zuzana Kronerová a iní.

Mimo vyššie spomínaných divadelných priorít, MD bolo v sezóne 2006/2007 hlavným organizátorom viacerých mestských akcií.
a/ Kulltúrne leto - júl, august 2006
b/ Mikuláš v meste - 5.december 2006
c/ Fašiangy - február 2007
d/ Deň matiek - máj 2007
d/ Staromestské slávnosti - 31.máj - 2.jún 2007


FOLKLÓRNY SÚBOR ROZSUTEC

V rámci svojej prezentácie i prezentácie mesta Žilina sa FS Rozsutec v sezóne 2006/2007 zúčastnil týchto významných akcií:
a/ domáce festivaly: Cyrilometodské dni – Terchová, Jánošíkové dni -Terchová, Bačovské dni – Malatiná, Folklórne slávnosti – Krasňany, Drôtománia – Čadca, Dožinkové slávnosti – Mutné, Hubertove dni – Terchová, Staré nôty mladých strún – Terchová, Horehronské dni spevu a tanca – Heľpa...
b/ zahraničné festivaly: MFF Klatovy 2006 – Česká republika, MFF du Luberon – Manosque – Francúzsko, Slávnosti chleba – Slup – Česká republika, MFF Mondial de Folklore de la Wille de Saint-Ghislain – Belgicko
c/ ocenenia: Krajská súťažná prehliadka Liptovský Mikuláš – postup terchovskej muziky do celoštátneho kola, Celoštátna súťažná prehliadka Košice – najvyššie ocenenie LAUREÁT pre terchovskú muziku


DYCHOVÁ HUDBA FATRANKA

DH Fatranka svoju činnosť prezentuje hlavne v letných mesiacoch v rámci Kultúrneho leta. V sezóne 2006/2007 DH Fatranka účinkovala v Žiline, Martine, Rajeckých Tepliciach, Predmieri, Kysuckom Novom Meste a zúčastnila sa prehliadky dychových hudieb FORDYCH v Tvrdošíne.















