Festival Scénická žatva 2019 má 97. rokov!
28. AUGUST – 1. SEPTEMBER MARTIN
Bratislava 14. augusta 2019 – Posledný prázdninový víkend sa v Martine uskutoční najstarší
festival neprofesionálneho divadla v Európe. Festival Scénická žatva má už takmer 100 rokov!
Hra Konečná stanica od nášho známeho autora Stanislava Štepku v podaní Divadla KUS Zvolen
zo Srbska, divadlo extravagantného Blaha Uhlára, folkové koncerty, verše Lawrencea Ferlinghettiho
a Sylvie Plathovej či filmové prednášky Petra Konečného. Všetko toto môžu zažiť návštevníci
festivalu neprofesionálneho divadla Scénická žatva, ktorý sa uskutoční na prelome augusta
a septembra v Martine.
„Na festivale si budú môcť diváci pozrieť pätnásť divadelných predstavení zo Slovenska, dve
z Českej republiky a jedno zo Srbska. Divadlo KUS Zvolen z Kulpína uzavrie program
festivalu hrou Konečná stanica, ktorú napísal Stanislav Štepka,“ hovorí riaditeľ festivalu Matej
Moško.
Scénická žatva nie je len o divadle a pre divákov je pripravený aj bohatý hudobný program. Koncerty
odohrajú skupiny Galiard, Klady Kľudu, Nany Hudák & SHZ a Martin Husovský z Komajoty.
Súčasťou programu bude aj festival na festivale – Strunobranie 2019. Ide o celoštátnu súťaž
autorskej piesňovej tvorby, tešiť sa teda môžu hlavne milovníci folku a pesničkárov.
„Vystúpia aj šiesti recitátori, ktorí uspeli na Hviezdoslavovom Kubíne, na programe je
večerné počúvanie rozhlasovej hry Otčim, spestrením bude kaukliarska a chodúľová show.
Ako každý rok, súčasťou festivalu budú aj divadelné tvorivé dielne rôzneho zamerania,“
vysvetľuje Moško a dodáva, že workshopy budú prebiehať počas celého týždňa pod vedením
frontmana kapely Komajota Martina Husovského, režisérky a dramaturgičky Tamary Pomoriški
a akrobatky z Cirkusu Kus Heleny Škovierovej.
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Do Martina sa oplatí prísť aj rodinám s deťmi, ktoré si budú môcť pozrieť rozprávky od miestnych
divadelných súborov, alebo sa pod vedením lektorov hrať na motívy Ezopových bájok.
Festival organizuje Národné osvetové centrum. Program a ďalšie informácie o festivale nájdete na:
www.scenickazatva.eu.
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